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Összefoglaló 

 

   Az utóbbi években világszerte az öngyógyítás széleskörű elterjedésének lehetünk tanúi. Ennek 

oka egyrészt az, hogy az emberek egyre inkább saját kezükbe veszik egészségük megóvását, 

másrészt pedig - a növekvő terhek miatt - a társadalombiztosítás nem tud lépést tartani a 

kiadásokkal, így pénzügyi megfontolásból támogatja az öngyógyítást. 

 A közelmúltban számos gyógyszert soroltak át vénykötelesből OTC kategóriába. Ez sok 

esetben találkozik a gyártók érdekeivel is, hiszen a vény nélküli gyógyszerek reklámozhatók. 

Így enyhébb panaszok esetén a betegeknek nem kell az orvost felkeresniük, hanem a 

gyógyszertárban kaphatnak tanácsot ill. gyógyszert betegségükre. Ezáltal a gyógyszerész 

tanácsadó szerepe előtérbe kerül, felelőssége megnövekszik. Az orvosoknak pedig több idejük 

marad a valóban súlyosabb betegek ellátására.  

    Az egészségügy a túlzott gyógyszerfogyasztás visszaszorítására is törekszik. Ez csak úgy 

valósítható meg, ha a gyógyszer csak a gyógyszertárakon keresztül juthat a beteghez. Ez az 

esetleges interakciók kivédése miatt is nagyon fontos. 

 Értekezésemben megvizsgáltam az öngyógyítást befolyásoló tényezőket (gyógyszerész, 

fogyasztó, orvos, gyógyszeripar, állami szabályozás), ezek kapcsolatát. Saját készítésű kérdőív 

segítségével elemeztem a vény nélküli készítmények szedésével kapcsolatos legfontosabb 

kérdéseket. Elsősorban az öngyógyítás elterjedtségére, a vény nélkül is kapható gyógyszerek 

használatára, a gyógyszerész helyére az öngyógyítás rendszerében, és egyéb öngyógyítással 

kapcsolatos szokásokra kerestem választ. 

 Az OTC készítmények hazai fogyási adatait összevetettem a hasonló külföldi értékekkel.         

  Javaslatokat tettem az öngyógyítással kapcsolatos hazai tennivalókra: oktatási, továbbképzési 

kérdések, vénykötelezettség. 
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Study of influencing factors in self-medication – 

analyses, perspectives 

 

Summary 

      

In  the past few years self-medication has spread widely throughout the world. This is partly 

due to the fact that people are increasingly taking responsibility for their own health. On the 

other hand, social security is less and less able to cover the growing expenses and so backs up 

the idea of self-medication out of a financial consideration. 

A number drugs have been re-categorized from prescription drugs to OTC recently. This 

often serves the interests of manufacturers too as OTC drugs can be advertised. Consequently, 

patients with milder symptoms do not need to see a doctor: they can turn to the pharmacist for 

advice and medication for their ailment. It means that the advisory function of the pharmacist is 

becoming more prominent and the doctor has more time left for the severe cases. 

A major concern in health care is the excessive consumption of drugs. It can only be 

controlled if the patient has no access to dugs except through the pharmacy. This is the only 

way to prevent potential interactions too. 

In my thesis I have examined the variosus factors affecting self-medication pharmacist, 

consumer, doctor, pharmaceutical industry, state regulation. With a questionnaire of my own I 

have analysed the most important questions relating to self-medication with OTC drugs (the 

extent of self-medication, the use of OTC drugs, the role of the pharmacist in the system of self-

medication, habits of self-medication, etc). 

I have compared OTC drug consumption figures with those in other countries. 

I have made a few recommendations as to the tasks in the field in this country (education, 

post-graduate training, regulation re-prescription drugs).  
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A. Bevezetés 

 
 

A politikai rendszerváltás után Magyarországon és a többi közép-kelet-európai 

országban az egészségügy területén is gazdasági nehézségek léptek fel. Néhány évtizeddel 

ezelőtt Nyugat-Európa is hasonló problémákkal küzdött. Az ezekben az években kifejlesztett 

társadalombiztosítási rendszerek a gyógyszerfejlesztések és az orvostechnika fejlődése miatt 

olyan költségesek lettek, hogy a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel a már meglévő szociális 

hálót nem lehetett életben tartani. Az állam azonban képtelen volt a TB költségvetését növelni. 

Így az öngyógyítás - mint a költségmegtakarítás egy lehetősége - egyre inkább előtérbe került. 

Tehát az érintett beteg a növekvő terhekből egy bizonyos részt kénytelen átvállalni. (Bár meg 

kell jegyezni, hogy a társadalombiztosítási támogatás elvétele a vény nélkülivé átminősítéskor 

gyakran azzal jár, hogy a fogyasztás a (betegnek) drága vény nélküli szerről olcsóbb, térített 

vényköteles szerre tevődik át.) Részben emiatt – és a következőkben részletezett okok miatt - 

napjainkban az egészségpolitika egyre fontosabb területévé válik az OTC (részletesen lásd: 

C.2.2., C.2.3. fejezet) gyógyszerek piaca, mely sok jellemzőjében különbözik a klasszikus 

gyógyszerekétől. Egyik legfontosabb eltérés a felszabadított reklámozás. Ezenkívül legalább 

ilyen jelentős az is, hogy ezek a gyógyszerek egyre inkább kiesnek a költségvetés által 

támogatott termékek köréből, valamint, hogy nemcsak gyógyszertárak, hanem más egységek is 

forgalmazzák őket. Röviden úgy foglalhatjuk össze: kialakul(t) a gyógyszerpiac fogyasztói 

szegmense. Az OTC gyógyszerek piacának fellendülése tehát többek között pénzügyi 

megfontolásból került előtérbe. Emellett ki kell emelni azt is, hogy a nyugati országokban az 

egészséggel való törődést az emberek értékrendjében sikerült valóban meghatározóvá tenni. 

Hasonló folyamat már Magyarországon is elkezdődött [1]. 

A modern polgári társadalmakra jellemző, hogy a jogok és a kötelezettségek egymásra 

épülő hálójában meghatározott rend szerint alakulnak az állam és az egyén felelősségi 

viszonyai. Az egészségügyi törvény is megfogalmazza, hogy az egyén egészségért nemcsak az 

egészségügy felelős, hanem „saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel 

kell tartoznia” mindenkinek. A felelősségvállalás érvényesüléséhez azonban nemcsak 

jogszabályi előírások szükségesek, hanem az élet szinte minden területét érintő változások 

kellenek. Ilyen pl. az egészség értékének növekedése és az egészségnevelés-oktatás 

rendszerének átalakítása. Az egészség értéknövekedése egyes társadalmi csoportokban már 

érzékelhető, a lakosság egészségügyi felkészültségének megteremtésében pedig jelentős szerepe 

lehet a központi irányelvek szerint alakított iskolai oktatásnak, az egészségügy szervezetének és 

szereplőinek (gyógyszerészek, orvosok, védőnők, stb.), tömegkommunikációnak, valamint a 



 
 

 7

hivatalos és a civil szervezetek (alapítványok, betegegyesületek) által végzett és koordinált 

tevékenységnek. 

Az eddig említett változások és a politikai-gazdasági rendszerváltozás következményei 

alapvetően befolyásolják a gyógyszerészettel és a gyógyszerészi szolgálattal kapcsolatos 

elvárásokat. Változtak a gyógyszerhez jutás feltételei és szabályai. Megváltozott a 

gyógyszerellátás teljes struktúrája (az állami tulajdont és az ellátásért viselt felelősséget 

felváltotta a magántulajdonon alapuló és a tevékenységre feljogosító engedélyhez kötött 

felelősségi rendszer), miközben változatlanul megmaradt –sőt erősödött – az egészségügyi 

szolgáltatások gyógyszertári formái iránti igény. Sok új gyógyszer, gyógytermék és egyéb 

egészségügyi cikk került gyógyszertári forgalmazásra, ám nem mindegy, hogy milyen szakmai 

színvonalon, milyen pszichikai környezetben, milyen körülmények között, mennyiért és hogyan 

kapják meg a betegek a gyógyuláshoz, az egészség megtartásához szükséges készítményeket. 

Az egészségügy általános költségeinek és különösen a biztosítók gyógyszerköltségeinek 

a csökkentése érdekében támogatott nemzetközi törekvés, hogy a lakosság csak indokolt esetben 

forduljon orvoshoz és először a gyógyszerészét keresse fel az egyszerűbb és könnyen kezelhető 

(banális) megbetegedései kapcsán. A gyógyszerész és a gyógyszertár tehát ebben az esetben 

már nem az utolsó láncszem az egészségügyi ellátásban, hanem az első. 

Hazánkban is egészségpolitikai célkitűzés az öngyógyítás (öngyógyszerezés) 

elterjesztése. Az öngyógyítás során alkalmazható szerek egyaránt lehetnek preventívek, tüneti és 

valódi gyógyító hatással rendelkező termékek, de mindegyikük közös jellemzője, hogy 

használatuk előzetes döntést és tudatos fogyasztói magatartást feltételez. Ezen szerek 

kiválasztása a beteg döntése, de a felelősségben osztozik az állam, amely a jogszabályok 

megalkotásával, a gyógyszerbiztonság feltételeinek előírásával, ellenőrzésével és az 

egészségügyi ellátás feltételrendszerének a megosztott felelősség elvére alapozott kialakításával 

segítheti ezt a folyamatot. A felelősségben osztoznak a gyógyszergyárak és az egészségügy 

szakemberei is, különösen a gyógyszerellátó hálózatban működő gyógyszerészek. 

A gyógyszerellátás sokak szerint még ma is csak gyógyszer-expediálást jelent, pedig az 

egészségügyi szolgáltatások rendszerébe tagozódó gyógyszertári tevékenységgel szembeni 

követelmények a fentiek szerint sok egyéb feladatot is a gyógyszerészekre bíznak. 

Az elmúlt időszak hazai és nemzetközi változásait követve megváltoztak az elvárások 

és meghonosodtak az új gyógyszerészi szerepkörrel kapcsolatos fogalmak. A gyógyszerész a 

tevékenységéért személyes felelősséget vállaló egészségügyi szakember, önálló egzisztenciát 
építő vállalkozó és olyan értelmiségi, akinek nemcsak a lakóhelyi és a szakmai közéletben, 

hanem a rábízott lakosság életvitelének, életmódjának az alakításában is fontos feladata van. 

Továbbra is érvényes Schulek megállapítása, miszerint a gyógyszerész legyen 



 
 

 8

gyógyszerszakértő, sőt erre alapozva fogalmazhatók meg nemcsak a gyógyszerész 

hagyományos gyógyszerkészítő, gyógyszert és gyógyszerelést ellenőrző feladatai, hanem a 

klinikai gyógyszerészi elvek közforgalmú gyógyszertári érvényesítésének lehetőségei, a 

gyógyszerészi gondozás alapelvei és a házigyógyszerészi szolgálat célkitűzései is. 

Az öngyógyítás egy tágabb fogalom: bele tartozik a meditáció, a jóga, a relaxáció, a 

diéta, az ún. házi szerek használata és a vény nélküli gyógyszerekkel, paramedicinákkal végzett 

öngyógyítás, azaz az öngyógyszerezés is. Meg kell azonban jegyezni, hogy az öngyógyítást 

általában az öngyógyszerezéssel kapcsolatban szokás emlegetni. 

Az öngyógyszerezés során tehát recept és orvosi utasítás nélkül, jó vagy rossz 

ismeretek, tapasztalatok alapján alkalmaznak a betegek gyógyszert a saját panaszaikra. Tehát az 

öngyógyszerezés a beteg saját kezdeményezésére és felelősségére történik. Sajnos ide sorolható 

a laikusok pl. a szomszédok, rokonok által ajánlott gyógykezelés is. Az önkezelésnek, 

öngyógyításnak azonban csak meghatározott felkészültséggel és csak bizonyos tünet- és 

betegségcsoportokban van létjogosultsága. A magyar lakosság ma még nem készült fel 

megfelelően arra, hogy egészsége megóvásának és helyreállításának terhét gyorsan növekvő 

ütemben a vállára tegyék. Eddig egészen más egészségkultúrához, gyógyszerkincshez és 

gyógykezeléshez szokott. Megfelelő irányítás és útmutatások hiányában esetlegessé válik a 

gyógyszerválasztása, és ugyan elolvassa a betegtájékoztatót, de kérdés, hogy ez elégséges-e.  

A fentiek értelmében a betegek (lakosság) egészségnevelésében, gyógyszeres 

kezelésében, öngyógyításában a gyógyszerésznek kulcsszerepe van. Ennek a szerepnek a 

törvényi megerősítése a gyógyszertörvényben [110] is megtörtént, amely komoly tájékoztatási 

kötelezettséget ró a gyógyszerészre. Ahhoz, hogy ezt a tájékoztatási kötelezettséget és a már 

említett „kapuőr” jellegű feladatot el tudja látni, szükséges 

 

 az öngyógyítással összefüggő fogalmak tisztázása, a felelősségi kompetenciák 

meghatározása, 

 az öngyógyítás keretében kezelhető tünetek és megbetegedések kijelölése 

nemzetközi javaslatok figyelembevételével, 

 tünetek és betegségek élettani-kórtani-terápiás-életmódbeli, ok-okozati 

összefüggéseinek ismerete, 

 a tünetek és betegségek elemzése, amelyekre jellemző, hogy az orvosi 

eszközökkel segített diagnosztikai lehetőségekkel szemben kizárólag a beteg 

kikérdezésén és a jól látható elváltozások felismerésén alapulhat, 

 az öngyógyítás gyógyszeres és egyéb lehetőségeinek ismerete, 
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 a gyógyszerész-beteg kapcsolatrendszerhez szükséges pszichológiai, 

szociológiai ismeretek megszerzése. 

 

Mindezek feltételei annak, hogy a beteg döntésére alapozott öngyógyítás kellő szakmai háttere 

meglegyen és a gyógyszerész a termékválasztáson túlmutató segítséget tudjon nyújtani a 

rászorulóknak [108]. 

A gyógyszerről tudni kell, hogy különleges áru. Mind rendeltetése, mind forgalmazása 

megkülönbözteti a fogyasztási cikkek hatalmas tömegétől. Sem a gyógyszerek vevői, sem 

eladói nem rendelkeznek a megszokott jogosítványokkal. A vevőknek általában módjuk van rá, 

hogy eldöntsék mit és mennyiért vásárolnak. A piacon a vevőket két csoportra oszthatjuk, 

egyrészt a végső felhasználókra, a betegekre, másrészt a nagykereskedőkre, mint az értékesítési 

folyamat közbenső láncszemeire. A gyógyszerészet területén a kereskedőknek nincs 

beleszólásuk az árak kialakításába, azt a gyártó és a társadalombiztosítás közti áralku dönti el. A 

felszámolható árrések szintén meghatározottak. A vevők másik csoportja, a betegek pedig 

általában nem önállóan, hanem elsősorban az orvos felírása alapján szerzik be a gyógyszereket. 

Az OTC piac tehát a gyógyszerpiac fogyasztói részeként alapjaiban más magatartást feltételez 

résztvevőitől: a gyógyszergyáraktól, az orvosoktól, a gyógyszerészektől és a fogyasztóktól. 

Tehát a gyógyszerész kibővült tevékenysége kifejezetten egészségügyi szolgáltatás, 

amely egyre inkább belesimul az egészségügyi ellátás orvosi vonalába. Bár van 

farmakoökonómiai, kereskedelmi, szervezési szelete is e munkának, a klinikai gyógyszerészet 

és a gyógyszerészi gondozás meggyökeresedésével farmakológusként az orvosnak 

gyógyszerelésben tanácsadó partnere, az öngyógyításban a betegnek felvilágosító segítője a 

gyógyszerész. 
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B. Célkitűzések 

 
Értekezésemben részletesen elemzem az öngyógyítást befolyásoló tényezőket. 

Megvizsgálom azokat a körülményeket, melyek elősegítik, illetve akadályozzák az OTC piac 

létrejöttét. Nyugati tapasztalatok alapján vizsgálom a vénymentes gyógyszerek piacának 

jellemzőit, perspektíváit és összevetem ezt a magyar fejlődéssel. Az elmúlt évek adatainak 

felhasználásával szociális és gazdasági oldalról elemzem az OTC piacot. Saját felmérésem 

segítségével vizsgálom a fogyasztói szokásokat az öngyógyszerezés területén. Néhány 

gyógyszergyár példáján keresztül arra keresem a választ, hogyan reagálnak a cégek a változó 

piaci körülményekre. A kérdés aktualitását azok a szabályozások adják, melyek megreformálják 

a gyógyszerpiac egy bizonyos részét, és kialakítanak egy új, belföldi piaci szegmenst, mely a 

kezdetektől fogva erős nyugati versenynek van kitéve.    

 

A téma feltárásához egyrészt alapos előtanulmányokat végeztem a magyar gyógyszerpiac 

működéséről, másrészt összegyűjtöttem az öngyógyításról és az OTC gyógyszerekről 

beszerezhető, meglehetősen szétszórt adatokat. Az információk összegyűjtésére több csatornát 

használtam fel. Az adatok egy részét a gyógyszeripar egyes vállalataival és a gyógyszerészet 

különböző szakmai- és érdekvédelmi szerveivel készített mélyinterjúk adták. Így kutatásaimat 

kiterjesztettem a Chinoin, az EGIS, a Richter Gedeon, a SmithKline Beecham, a Bayer 

gyógyszergyárakra, valamint felkerestem a MAGYOSZ1, az OGYI2, a Magyar Gyógyszerész 

Kamara, Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, az OTC Gyógyszer Szövetség, az IMS3, 

a PharmaFELAX e témával foglalkozó képviselőit. Az információim másik részét a náluk 

készített tanulmányok, szakmai kiadványok és különböző statisztikai adatok adták. Ezenkívül 

saját hazai, illetve ausztriai gyógyszertári munkám tapasztalatait is felhasználtam.  

Végül javaslatokat teszek e témával kapcsolatban felmerülő kérdések, problémák 

megoldására. 

                                                           
1Magyar Gyógyszergyártók és Nagykereskedők Országos Szövetsége 
2Országos Gyógyszerészeti Intézet 
3Information Medical Statistics Medinform Hungária Piackutatási Szolgáltató Kft 
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C. Irodalmi háttér 

 
C.1. Az öngyógyítás az egészségügyi ellátás rendszerében 

 
C.1.1. Az öngyógyítás kialakulása 
 

Kis túlzással az öngyógyítás gyökerei az őskorig nyúlnak vissza, hiszen ekkor a gyűjtögető 

életmódot folytató ősemberek saját tapasztalatuk alapján jöttek rá, hogy egyes gyökerek, levelek 

milyen hatást fejtenek ki az emberi szervezetre. Ez alapján kerülték, illetve használták aztán 

ezeket. De csak sok száz évvel később történt meg ezeknek az ismereteknek a rendszerbe 

foglalása, és kb. száz éve a betegsegélyezők kialakulása után vált lehetségessé az egyszerű 

ember számára is az orvosi ellátás. Ekkor - az orvos elérhetőségének és a nem túl magas anyagi 

költségeknek köszönhetően - az öngyógyítás és az öngyógyszerezés területén is hanyatlás volt 

megfigyelhető. A mai értelemben vett öngyógyítás gyökerei mintegy 30 évre nyúlnak vissza. 

Napjainkban az öngyógyszerezés szinte minden fejlett országban az egészségügyi rendszer 

szerves része, mivel napjainkban a lakosság mind többet törődik egészségi állapotával, és erre a 

célra hajlandó is többet áldozni. 

 
C.1.2. Az öngyógyszerezés, mint magatartásforma az egészségmegőrzés területén 

 
Mielőtt a fogyasztó egy gyógyszert - öngyógyszerezést végezve - bevesz, számtalan 

tudatos és tudat alatti döntést kell meghoznia. Ezt a döntési folyamatot számos tényező 

befolyásolja (1. ábra) [2]. A fogyasztó a tünetek jelentkezésekor választás elé kerül, hogy 

reagáljon-e azokra vagy ne. Amennyiben a beavatkozás szükségessége mellett dönt, úgy 

választania kell ennek módjáról is: vagy orvoshoz fordul, vagy öngyógyítást végez. A beteg 

általános ismeretei, személyes tapasztalatai, iskolázottsága befolyásolják döntését. Ezután a 

beteg értékeli a tüneteket gyakoriságuk, intenzitásuk alapján. Ezt erősen befolyásolják a 

betegnek, mint egyéniségnek a személyiségjegyei. A döntések meghozásához gyakran szükség 

van  bizonyos információkra, amit a beteg különböző forrásokból (gyógyszertár, család, 

barátok, ismerősök, TV-reklámok stb.) szerezhet be. Gazdasági megfontolások figyelembe 

vétele is szükségessé válhat az egyén számára kedvező döntés kialakításához, pl. orvoslátogatás 

díja, várakozási idő, a gyógyszer ára receptre ill. anélkül. Ha a beteg az öngyógyítás mellett 

dönt, választania kell, hogy ezt gyógyszerekkel 
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Panasz/betegség 
megjelenése

A tünetek észlelése

A panaszok szubjektív 
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vagy ún. népi gyógymódokkal kívánja-e végezni. Ezután - ha a beteg az öngyógyszerezés 

mellett dönt - be kell szereznie a számára legmegfelelőbb vény nélkül kapható gyógyszer(eke)t. 

Ezzel kapcsolatban szerezhet információkat az orvostól (korábbi találkozásból eredően), a 

gyógyszerésztől, családtagoktól, ismerősöktől, gyógyszerreklámokból. A kiválasztott 

gyógyszert a beteg vagy megvásárolja a gyógyszertárban, vagy a házipatikájából jut hozzá. A 

megfelelő alkalmazás (pl. a helyes adagolás, a kezelés időtartamának optimális megválasztása 

stb.) nagyban hozzájárul a kezelés sikeréhez. Ha a tünetek a kezelés ellenére nem javulnak, 

esetleg rosszabbodnak, úgy az egész döntési folyamat elölről kezdődik. Lehet, hogy itt már 

orvos felkeresése válik szükségessé. 

A betegnek a panaszok megjelenése után tehát számos döntést önállóan kell meghoznia, 

függetlenül attól, hogy aztán öngyógyítás, vagy az orvos felkeresése mellett dönt. Azonban az 

orvossal történt konzultáció után is a betegé marad a felelősség, hogy a számára rendelt 

gyógyszert megfelelően alkalmazza-e, ugyanúgy mint öngyógyszerezés esetén. 
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C.2. A vény nélküli készítmények fajtái 
 
C.2.1. Az öngyógyításra alkalmas termékek 
 

Az egyes országok gyógyszerstratégiájára kidolgozott, 1988-ban elfogadott WHO 

irányelvek [3] a következőképpen határozták meg az öngyógyításra szolgáló gyógyszerek 

szerepét: 

 

"- Gyorsan és hatékonyan enyhítsék az olyan panaszokat, melyek nem igényelnek orvosi 

vizsgálatot. 

- Csökkentsék a fokozott nyomást, amely a már kisebb panaszokkal is orvoshoz forduló 

betegek miatt nehezedik az egészségügyi dolgozókra - különösen az anyagi források, és a 

szakemberek limitáltsága esetén. 

- Javuljon az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetősége a népesség azon része számára, 

mely vidéki vagy távoli területeken él, ahol az orvoshoz fordulás nehézségekbe ütközik." 

 

A WHO azt is hozzáteszi, hogy az irányelveket úgy kell adaptálni, hogy biztosítva legyen 

az olyan nem vényköteles szerek gondos kiválogatása, amelyek be tudják tölteni e szerepkört. 

Az európai kormányok általános törekvése az, hogy egyszerűsítsék a receptköteles gyógyszerek 

hozzáférhetőségét. Éppen ezért megkezdték a gyógyszerek áttekintését, és jóváhagyták 

bizonyos szerek átsorolását a receptkötelesből a szabadon vásárolható kategóriába. 

 Az emberek a világ minden részén ugyanazokkal az általános egészségügyi problémákkal 

küzdenek. A leggyakrabban előfordulók közül a meghűlést, a fejfájást, az emésztési 

problémákat és a különféle fájdalmakat lehet megemlíteni (lásd még E.2.1. fejezet). Ennek 

megfelelően az öngyógyítás lehetséges és kívánatos területei az alábbiak: 

 

   ∗ fájdalomcsillapítás, 

   ∗ görcsoldás, 

   ∗ megfázás, légúti betegségek kezelésére szolgáló készítmények, 

   ∗ gyomor-, bélrendszerrel kapcsolatos panaszokra, emésztésre, hashajtásra használatos 

termékek, 

   ∗ ízületi bántalmak, reumás panaszok enyhítésére  alkalmas külsőleges  készítmények, 

   ∗ erősítők, vitaminok, nyomelemek. 
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Az enyhébb panaszok kezelésére szolgáló, és a tartós szedést nem igénylő gyógyszerek 

általában mindenütt vény nélkül kaphatók. Nyugat-európai piackutatások azt is felmérték, hogy 

miként viselkedik a lakosság ezen tünetekkel szemben [4]: 

 

1. táblázat 
Mit tesz enyhébb panaszok jelentkezése esetén? 

 

a panaszok jelentős részét nem kezeli 41% 
házi szerekkel kezeli (borogatás, öblögetés, stb.)   9% 
a gyógyszertárban vény nélkül kiadható szert vásárol  24% 
általában az orvost keresi fel 13% 
otthonában tartott vényköteles gyógyszert vesz be 13% 

 
A táblázatból is kitűnik, hogy átlagosan a problémák negyedét kezelik a fogyasztók nem 

vényköteles termékekkel. Az öngyógyításra alkalmas készítmények hirdetésének célcsoportja 

nemcsak ezen fogyasztók lehetnek. A tudatos öngyógyítás és öngyógyszerezés gyakorlatának 

elterjesztése éppen a lakosság többi részét célozza meg. 

  
C.2.2. Az OTC fogalma 
 

Mielőtt az OTC kifejezést használni kezdjük, tisztázni kell annak tartalmát. Az OTC - over 

the counter, szó szerint "pulton át"- külföldön sem egyértelmű fogalom, és Magyarországon sem 

létezik egyértelmű megfogalmazás. Az USA-ban pl. OTC kategóriába tartozik minden, ami 

gyógyszertárban kapható, de nem vényköteles (pl. a fogkefe is) [5]. Nyugat-Európában 

ugyanakkor azokat a vény nélküli gyógyszereket sorolják ebbe a kategóriába, amelyek a 

gyógyszertárak mellett gyakorlatilag bárhol megvásárolhatók [6]. Az OTC fogalmának 

tisztázásához meg kell ismernünk a gyógyszerek egyes helyeken történő különböző besorolási 

rendjét:  
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C.2.3. Osztályozási rendszerek 
 
C.2.3.1. Nyugati típusú osztályozás 

 
Az Európai Közösségben 1993. január 1-től egységes osztályozás érvényes, amely a 

gyógyszereket két kategóriába sorolja: vényköteles készítmények és nem vényköteles 

gyógyszerek (ez utóbbiak az OTC termékek). A vényhez kötés filozófiája is alapvetően 

különböző hazánkban és az Európai Közösség országaiban [7]. A gyógyszer nálunk mindaddig 

vényhez kötött, amíg arról be nem lehet bizonyítani, hogy - rendeltetésszerű használat esetén - 

veszélytelen. Az Európai Unióban viszont mindaddig vény nélkül kapható, amíg be nem lehet 

bizonyítani róla, hogy veszélyes. Ez nem csak játék a szavakkal, hanem alapvető különbség.  

A termékek osztályozásának alapelve Nyugat-Európában tehát a következő: 

Minden gyógyszer recept nélkül kapható, kivéve, ha olyan kritériumok alá esik, amelyek 

receptkötelessé teszik. 

[3 (1) cikkely] vagyis  

• ha valószínűsíthető, hogy direkt vagy indirekt veszélyeztetést okoz megfelelő 

alkalmazás esetén is, ha orvosi ellenőrzés nélkül alkalmazzák, vagy 

• ha gyakran és széles körben alkalmazzák nem megfelelően és ennek következtében 

valószínű, hogy az emberi egészségre veszélyt jelent, vagy 

• olyan anyagokat tartalmaz, melyeknek hatása és/vagy mellékhatása további 

vizsgálatokat igényel, vagy 

• rendes körülmények között az orvos parenterális alkalmazásra rendeli.  

 

A döntést a besorolásról akkor hozzák, amikor az illetékes nemzeti hatóságok a forgalomba 

hozatali engedélyt megadják. A termék jogi státuszát módosítják, ha új tények jutnak az 

illetékes hatóságok tudomására vagy a forgalomba hozatali engedély megújításakor (ötévente) 

végzett vizsgálat eredményeként.  

Sok országban a liberális amerikai modell bevezetését javasolják, amelyik mindössze két 

kategóriát ismer, a receptre kapható és az OTC készítmények osztályát. Az OTC szerek az 

USA-ban gyakorlatilag szabadpiaci termékek: szabadon reklámozhatók és szabadon 

forgalmazhatók. Ez a felosztás minden országban megtalálható. A problémát a két nagy 

kategória közé eső, számtalan terméket érintő, úgynevezett harmadik kategóriás gyógyszerek 

jelentik az egész világon. Kanadában és Ausztráliában például két, Franciaországban öt 
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termékcsoport tartozik a receptre is kapható, csak gyógyszertárakban megvásárolható 

készítmények közé [9]. 

A H2-receptor blokkolók világosan rámutattak az USA és más országok közötti 

különbözőségre. Az Egyesült Királyságban könnyebb volt szabályozói jóváhagyást szerezni 

néhány H2-receptor antagonista (Tagamet, Pepcid, Zantac) áthelyezésére a csak patikában 

kategória segítségével, amelybe ezeket helyezték. Ez segített eloszlatni a hatóság félelmeit az 

erős hatású gyógyszerek ellenőrizetlen használatát illetően. (Bár az azért kérdéses, hogy ezen 

gyógyszerek vénynélkülivé válása szakmailag valóban megalapozott volt-e). Az USA-ban nincs 

ilyen kategória, így a szabályozói folyamat is hosszabb volt, aminek eredményeképpen az első 

jóváhagyásra egy évvel az angliai után került sor.  

Bár míg jó néhány kommentátor úgy véli, hogy a csak patikában kategória egy logikus 

áthidalást tesz lehetővé a vényköteles státusz és a szabad hozzáférhetőség között, addig az 1995. 

évi események épp az ellenkezőjét mutatják. Az USA Általános Elszámolási Hivatala (US 

General Accounting Office) úgy találta, hogy nem szükséges a csak patikában kategória 

elfogadása és nincs rá bizonyíték, hogy egy ilyen kategória jelentős előnyökkel járna. Hollandia 

is tovább távolodik ettől a kategóriától és közelít egy kétlépcsős (vényköteles és vénynélküli) 

rendszer felé. Ugyanakkor az ibuprofen általánosan árusítható változatának az angliai Galpharm 

általi bevezetése felbőszítette azokat, akik úgy gondolják, hogy bizonyos öngyógyszerezésre 

használt termékeket nem szabad a gyógyszerész megkerülésével forgalmazni. De a Galpharmot 

gyorsan követte a piac vezetője: a Crookes is [9]. 

Az eddig összegyűjtött bizonyítékok azt sugallják, hogy a csak patikában kategória vegyes 

áldás az OTC iparra nézve. Egy ilyen kategória hiánya segít megmagyarázni, hogy miért tölt a 

szabályozói hatóság olyan sok időt az átsorolási (switch) kérelmek elbírálásával, és hogy miért 

helyez olyan nagy súlyt a címkézéssel kapcsolatos problémákra. De arra is magyarázatot ad, 

hogy miért növekedett olyan hirtelen az OTC H2-receptor blokkolók forgalma az USA-ban 

miután piacra kerültek. Igaz, széles hozzáférhetőségüket egy 100 millió dolláros fogyasztói 

reklámkampány támogatta.  

A kereskedelmi korlátozás mellett szól, hogy a vásárlók a gyógyszertárban a 

gyógyszerésztől szakszerű útmutatást kapnak az egyes gyógyszerekhez, s így elkerülhetők a 

helytelen felhasználásból eredő káros következmények. Másrészt a terjesztés ellenőrzésével 

bármikor leállíthatják az esetleg veszélyesnek bizonyuló termékek forgalmazását. 

 

C.2.3.2. A hazai osztályozási rend 
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Jelenleg Magyarországon más felosztás van érvényben. Az OGYI 1986-ban kidolgozta a 

"gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények", röviden gyógytermékek vagy 

paramedicinák minőségi rendszerét. Ezek törzskönyvezéséről (jogilag: "nyilvántartásba 

vételéről") csak a nyolcvanas évek végétől beszélhetünk, mivel a 10/1987.(VIII.19.)-es Eü.M. 

rendelet megjelenésével kapott jogi keretet a gyógytermékek engedélyeztetési eljárása [10]. 

Magyarország a gyógytermékek kategóriájának létrehozásával egyedi helyzetet teremtett mind 

az európai, mind az Európán kívüli országok törzskönyvezési eljárásaihoz viszonyítva. 

A gyógyszerektől eltérő jogi kategória létrehozásában több szempont játszott szerepet. 

1. A természetes anyagok iránti érdeklődés növekedése. 

2. Az öngyógyítás igényének fokozódása. 

3. A gyógyszertörzskönyvezés kötöttségei, annak sajátos jellege: az 1972. évi egészségügyi 

törvény szerint gyógyszert kizárólag gyógyszertárból lehet kiadni. Az "OTC szerek" lényege 

viszont az, hogy máshol is beszerezhetők. Így 1987-ben egyszerűbb volt miniszteri rendelettel 

új kategóriát alkotni, mint törvényt módosítani!  

  Jelenleg a gyógyszereket vagy vény nélkül is kaphatóként, vagy csak vényre kaphatóként 

jegyzik be. 

A magyar osztályozási rendszernek megfelelően a gyógyszertárban forgalmazott termékek 

az alábbi kategóriák valamelyikébe esnek: 

• csak vényre kapható gyógyszerek (etikus termékeknek is nevezik őket, értékesítésük kizárólag 

gyógyszertárakban történhet), 

• vény nélkül is kapható gyógyszerek, melyek alcsoportjai a gyógytermékekkel együttesen 

merítik ki az OTC fogalmát: 

∗ támogatott gyógyszerek (másként szemi-etikus termékek, csak gyógyszertárakban 

forgalmazhatók) - az utóbbi években egyre gyakoribbá váló ártámogatás-megvonások 

következtében e kategória lassan megszűnik, 

∗ nem támogatott gyógyszerek (szintén csak gyógyszertárak forgalmazhatják őket), ez a 

kategória áll a legközelebb a nyugati típusú OTC kategóriákhoz.  

• gyógytermékek (ezen termékeket részben a gyógyszertárakon kívül is értékesíthetik) [114] - E 

kategória bevezetése tette lehetővé a természetgyógyászat szakmai elismerését Magyarországon. 

Igazi OTC kategória hiányában a magyar hatóságok lehetővé tették, hogy ezen 

készítményeknek - melyek nagy része Európa más országaiban egyébként OTC gyógyszereknek 

minősülnek - nem kell teljes gyógyszer státuszért folyamodniuk. A jelenleg is érvényben lévő 

jogszabály szerint gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény (gyógytermék) " az a 

természetes eredetű anyagot tartalmazó készítmény, mely kedvező biológiai hatással 
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rendelkezik, orvosi előírás nélkül is alkalmazható, és amely előírásszerű használat esetén 

egészségi ártalmat nem okoz". 

A gyógytermék kategóriába tartozó készítmények hatóanyagai - a természetes alapanyag 

követelménye értelmében - növényi, állati és ásványi eredetűek lehetnek [11]: 

 

 2. ábra 

A gyógytermékek megoszlása eredet szerint 

tisztán növényi
65%

növényi+egyéb
13%

egyéb
14%

növényi+állati
3%

állati
5%

 
Adatforrás: OGYI 

 
 A gyógytermékek körén belül még négy csoportot különböztethetünk meg [12]: 

1. hagyományos népgyógyászati tapasztalatokon alapuló termékek, 

2. ártalmatlansági vizsgálattal igazolt termékek, 

3. állatkísérletes kipróbálásnak alávetett gyógyhatású termékeket, 

(4. klinikai-orvosi kipróbálással minősített készítményeket) (a kipróbálás minden esetben az 

OGYI által jóváhagyott terv alapján történik) 

 •   Élelmiszerek (táplálék-kiegészítők, melyek a megengedett napi bevitel 100%-ánál 

kevesebbet tartalmaznak) 

Az előbbiekből is kitűnik, hogy tipikusan öngyógyításra alkalmas termékeknek a magyar 

kategorizálás szerint a vény nélküli gyógyszerek és a gyógytermékek minősülnek. 

A vényköteles gyógyszerek, a vény nélküli készítmények és a gyógytermékek 

törzskönyvezése az OGYI hatáskörébe tartozik. Az élelmiszerek esetén az Országos Élelmezés- 

és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) az engedélyező hatóság. 

 

A csak hazánkban létező gyógyhatás szempontjából kettős jogi szabályozás sehol a világon 

nem fordul elő. A maga idejében az igényeknek megfelelő, az eljárások könnyítését szolgáló 

rendelkezés -10/1987. (VIII.19.) sz. Eü.M. rend. [10] - napjainkra már túlhaladottá vált. Hazánk 

Európai Unióhoz való csatlakozási szándéka, továbbá a szakmai szempontok is azt erősítik, 
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hogy ezt a sajátságos helyzetet meg kell szüntetni. Az eddig idesorolt termékeket vagy a 

gyógyszerekhez, vagy az élelmiszer kiegészítőkhöz, kozmetikumokhoz fogják átcsoportosítani 

legkésőbb 2003 végéig. Vény nélküli gyógyszerré az OGYI ezideig csak a Béres-cseppet 

minősítette át. 1999. január 1-e (a gyógyszertörvény hatályba lépése) óta már nem is lehet új 

terméket paramedicinaként bevezetni. Az átsorolás - többek között - attól függ, hogy teljesíti-e 

az adott szer a gyógyszertől elvárt, klinikai kipróbáláson alapuló biztonság, hatékonyság, 

minőség hármas követelményt vagy nem. Jelenleg nem látható előre, hogy az átsorolás milyen 

fő irányok szerint halad majd. A terméktulajdonosok egy része abban reménykedik, hogy a 

gyógyszertörvényt módosítják és továbbra is a piacon maradhatnak a jelenlegi feltételek mellett. 

Erre azonban kevés esély van. Az Európai Unióban ugyan felismerték, hogy az új szintetikus 

gyógyszerekre vonatkozó szabályozás nem mindenben alkalmazható a fitomedicinákra. A 

megoldást azonban nem a mi gyógytermékeinkhez hasonló közteskategória megalkotásában, 

hanem a gyógyszereken belül új csoport kialakításában látják. Ez azt jelenti, hogy sor kerülhet 

az új gyógyszerekre vonatkozó egyes szabályok enyhítésére, mint erre példa volt a homeopátiás 

szerek esetében, de az alapkövetelmények nem változnak. A terméktulajdonosok tehát kivárnak. 

Az sem egyértelmű, hogy hogyan járnak jobban. Gyógyszer ugyanis kizárólag gyógyszertárban 

forgalmazható [110,113]  (ezt mind a gyógyszertövény, mind a gyógyszertári törvény 

kimondja), a gyógytermékek viszont egyéb szaküzletekben is és gyógyszertárakban is. Nem 

biztos tehát, hogy számukra a legelőnyösebb megoldás a gyógyszerré való minősítés. 

 

C.2.4. Az OTC készítmények csoportosítása 

 

Az öngyógyításban alkalmazott gyógyszerek több szempont szerint is csoportosíthatók [2]: 

1. Előállítás szerint: 

a)  törzskönyvezett gyári készítmények 

b)  a gyógyszertárban a gyógyszerész által előállított, ún. magisztrális készítmények 

 

2. Forgalomba hozatal helye szerint: 

a)  csak gyógyszertárban forgalmazhatók 

b) a gyógyszertáron kívül is árusíthatók (pl. Fitotéka, Herbária szaküzletek) 

3. Támogatottság szerint: 

a)  vényre felírva TB-támogatásban részesül (egyre kevesebb ilyen van) 

b) vényre sem élvez TB-támogatást 

4. A gyógyszerrel kezelt betegség jellege szerint: 
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a)  a gyártók eleve öngyógyszerezés céljára készítik azokat (klasszikus értelemben vett 

OTC készítmények),  

b)  először csak az orvos által felállított diagnózis segítségével, de aztán már anélkül is 

szedhetők (pl. az asztma kezelésére szolgáló Intal egyes országokban vény nélkül is 

kapható) 

5. Vénykötelezettség alapján:  

a)  az adott szer eleve is vény nélküli volt,  

b) csak bizonyos idő után kapta meg az OTC státuszt (pl. Zovirax krém).  
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C.3. Társadalombiztosítás - gyógyszerár-támogatás 

 
C.3.1. A társadalombiztosítási rendszer áttekintése 1995-ig 
 
A második világháborút követően Nyugat-Európában országonként eltérő társadalombiztosítási 

rendszerek alakultak ki, amelyek azóta is sokszor módosultak. Mindegyikben közös vonás 

viszont, hogy jelenleg anyagi nehézségekkel küzdenek. Az alábbi tényezők teszik egyre 

nehezebbé, hogy az orvosi ellátás pénzügyi igényeinek eleget tegyenek: 

⇒  A korai halálozás sikeres megelőzése és a betegségek eredményes kezelése 

következtében az emberek egyre nagyobb aránya éri meg azt a kort, amikor az idült betegségek 

gyakoribbá válnak (az idősek többször szorulnak egészségügyi ellátásra). 

⇒  Az orvosi technológia fejlődése jelentősen kiterjesztette az egészségügyi szolgáltatások 

körét, amely folyamat a jövőben várhatóan felgyorsul. Az orvostudomány előrehaladásának 

következtében új (drágább) terápiás, diagnosztikai, rehabilitációs, megelőző lehetőségek 

jelennek meg. 

⇒  A mai kor embere az imént említett tényezők eredményeként nemcsak az új orvosi 

technológia előnyeit igényli, hanem azt is, hogy mindez nagyobb kényelemmel járjon [34]. 

Az 1972. évi II. törvény (Egészségügyi Törvény) [35] értelmében minden magyar lakosnak 

ingyenes egészségügyi ellátás járt. A költségeket az állami költségvetés és a munkaadók 

hozzájárulása fedezte (a dolgozók csupán nyugdíjjárulékot fizettek). A kormány egészségügyre 

fordított alacsony költségei azonban nem tudták biztosítani az állampolgároknak az 1972-es 

törvényben megígért magas színvonalú ingyenes szolgáltatásokat. Az Antall kormány által 

1991-ben bevezetett új társadalombiztosítási rendszer, amely szintén elismerte minden 

állampolgár jogát az orvosi ellátáshoz, a kötelező biztosítás rendszerével alapozta meg az 

egészségügyi ellátás finanszírozását. A kormánytól és a Népjóléti Minisztériumtól függetlenül 

működő Országos Biztosítási Alap két részből tevődik össze: az Egészségbiztosítási Alapból és 

a Nyugdíjbiztosítási Alapból. Minden munkavállaló havi bruttó fizetésének 10%-ával járul az 

Alaphoz (4%-os egészségbiztosítási járulék, 6%-os nyugdíjjárulék), továbbá a munkáltatók 

kötelesek dolgozóik bruttó bérének a 44%-át társadalombiztosítási járulékként befizetni. A 

regisztrált munkanélküliek automatikusan biztosítottak , és amíg nem találtak munkát, nem kell 

hozzájárulást fizetniük [36]. 

   Az utóbbi években általában az vezérli a kormányokat költségvetésük összeállításánál, 

hogy az egészségügyi kiadások ne növekedjenek gyorsabb ütemben, mint az ország GDP-je. 

Ennek érdekében országonként különböző költségcsökkentési módszereket kezdtek alkalmazni. 
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Egyike a leggyakrabban alkalmazott eszközöknek a gyógyszerek ártámogatásának visszafogása, 

ugyanis az egészségügyi kiadások jelentős része ezen a területen képződik.  

A vizsgált időszakban a járóbeteg gyógyszerfelhasználás adatainak a bruttó hazai termékkel 

(GDP) történő összevetését mutatja a 2. táblázat. 

 

2. táblázat 

A GDP és a gyógyszerfogyasztás változása 1992-1995 között 

 

Év GDP folyó áron 

ezerFt/fő 

gyógyszerfogyasztás 

ezerFt/fő 

gyógyszerfogyasztás 

a GDP %-ában 

1992 282 4,8 1,71 

1993 351 6,5 1,85 

1994 425 7,9 1,86 

1995 540 10,0 1,85  

 

Az egy főre jutó gyógyszerforgalom a GDP mintegy 1.8 %-át teszi ki és 1993-1995 között 

aránya nem változott. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy a gyógyszerfelhasználás a GDP 

növekvő hányadát tenné ki. 

 Az utóbbi időben napirenden lévő kórházi ágyszám leépítés értelemszerűen a járóbeteg 

ellátásba kényszerít sok beteget, ott viszont a legfontosabb gyógyító eszköz a gyógyszer. Ez 

várhatóan a járóbeteg-gyógyszerköltségek további növekedését eredményezi. 

Magyarországon az Egészségbiztosítási Pénztár költségvetésének kialakítására évről évre 

ismétlődő forgatókönyv szerint kerül sor. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által 

összeállított költségvetési tervezetet a kormány minden évben jelentősen megszorított formában 

terjesztette az országgyűlés elé. A kormány minden évben módosította azt, csökkentve a deficit 

és a költségek mértékét, növelve az előirányzott bevételeket. A gyakorlat azonban mindig 

bebizonyította, hogy az előirányzatok irreálisak és nem teljesíthetők, a kiadások tervezése 

jócskán a várható érték alatt volt, így már a terv készítésekor nyilvánvaló volt, hogy az 

betarthatatlan. 

 Ez a költségvetés évközi módosításához, a költségvetési hiány növekedésének mérséklését 

szolgáló gyógyszerár-emelésekhez, támogatáscsökkenésekhez vezetett. Mindezek ellenére az 

OEP költségvetési hiánya minden évben nagyobb lett a tervezettnél (3. táblázat). A növekvő 

eltérések egyik legfontosabb tételévé a gyógyszerár-támogatások váltak [37,38].  
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3. táblázat 

Gyógyszerár-támogatási előirányzatok 

(milliárd forint)  

 

Megnevezés 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 

Terv 26,0 35,8 31,0 38,0 50,7 63,0 102,0 122,9 135 

Tény 27,6 39,4 42,9 51,1 61,0 67,3 135,5 140,4 150,7 

Deficit 1,6 3,6 11,9 13,1 10,3   4,3 33,5 17,5 15,7 

Adatforrás: OEP 

 
    A táblázatból kitűnik, hogy – az előző évi kiadás ismeretében – a kiadások tervezése jócskán 

a várható érték alatt volt, így már a terv készítésekor nyilvánvaló volt, hogy az betarthatatlan. 

Az import gyógyszerek térhódítása - amit növel az orvoslátogatók ez irányú propagandája is 

- az árszínvonal növekedésével és ezzel párhuzamosan, növekvő állami támogatással járt, amit 

tovább súlyosbítottak a magas infláció és az ismétlődő forintleértékelések. A mennyiségében 

növekvő, a magyar gyógyszereknél jelentősen magasabb áru import gyógyszerek a hazai 

gyógyszerforgalom egyre nagyobb hányadát szolgáltatták, az 1990 és 1994 között eltelt 

időszakban a hazai termékek aránya az 1990-es 74 %-ról 47 %-ra csökkent (4. táblázat). 

 
4. táblázat 

Hazai gyártású készítmények aránya az összes fogyasztás %-ában 

 

1990 1991 1992 1993 1994 

 74  71  62  53  47 

          Adatforrás: MAGYOSZ 

 

A magas gyógyszerfogyasztás, a kedvezőtlen demográfiai tendenciák, a folyamatosan 

emelkedő árak bővülő társadalombiztosítási támogatást igényeltek, amire azonban hiányzott a 

megfelelő fedezet. A problémát a gyógyszerár támogatások mérséklésével és a térítési díjak 

emelésével próbálták megoldani. Szociálpolitikai szempontból azonban nagyon nehéz egy ilyen 

döntést meghozni, így az intézkedések mindig finomítottan és halasztottan kerültek a 

nagyközönség elé. E módszerrel tulajdonképpen a kormány a felhalmozódó feszültségek összes 

terhét a társadalombiztosításra hárította, a támogatások mérséklését megakadályozta, ami a 

költségvetési előirányzatok újbóli túllépéséhez vezetett. 
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C.3.2. A TB-rendszer 1995. március 1-től 1996. május 1-ig 
 

Gyökeres változásokat csak az 1995. márciusában hatályba lépő új gyógyszerrendelési és 

társadalombiztosítási támogatási rendszer hozott. A változások célja: a túlzottnak minősített 

gyógyszerfelhasználás visszafogásán, valamint a támogatások jelentős mérséklésén keresztül a 

gyógyszerkiadások növekedési ütemének sürgős csökkentése. 

1995-ben 5 alkalommal emelkedtek a lakossági gyógyszerárak: március 1-én az új 

támogatási rendszer bevezetésekor, április 1-én, május 1-én, július 3-án, október 1-én a 

stabilizációs intézkedések kapcsán bevezetett 8%-os vámpótlék és a folyamatos 

forintleértékelések következtében. A sorozatos drágulás miatt éves szinten összesen 50%-kal 

nőtt a lakosság gyógyszerkiadása 1994-hez viszonyítva. A lakossági gyógyszerkiadások 

növekedésének kompenzálására a kormány a közgyógyellátás terhére rendelt receptek szigorúbb 

ellenőrzését helyezte kilátásba. Hiszen a közgyógykiadások részaránya az összes támogatáson 

belül 1995-ben 19,5% volt. 1995-ben egy biztosított számára átlagosan 12 vényt, egy 

közgyógyellátottnak átlagosan 49 vényt, tehát több mint négyszeres mennyiséget írtak fel az 

orvosok [40].  

A dolgozók nagyarányú társadalombiztosítási hozzájárulása ellenére is az egészségügyi 

ellátás előzőekben taglalt financiális problémái, korlátozott finanszírozási lehetőségei egyre 

fokozottabban jelentkeztek. Ezek enyhítése érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

a recept nélkül kapható készítményektől gyakorlatilag megvonta az ártámogatást, és számos 

gyógyszert alacsonyabb támogatású kategóriába sorolt. A támogatások megvonásának 

eredményeként általában a fogyasztók az ily módon megdrágult gyógyszerek helyett inkább a 

támogatásban részesülő, olcsóbb készítményeket kezdték el keresni és vásárolni. Ezen jelenség 

felmerülése is az öngyógyítás elterjedésének fontosságát és sürgősségét támasztja alá, hiszen az 

egészségbiztosítónak kell az egyre nagyobb mennyiségben vásárolt támogatott gyógyszereket 

téríteni, és ez végül is a társadalombiztosítás költségvetésének kiadási oldalát növeli. 

 Jelentősebb költségcsökkenést eredményezett az a gyakorlat, mely szerint az azonos 

hatóanyagtartalmú, egymással helyettesíthető (bioekvivalens) és azonos alkalmazási formájú 

gyógyszerek támogatását a legalacsonyabb áron forgalomba hozotthoz kötötték, szemben a 

korábbi megkülönböztetés nélküli gyakorlattal. A támogatási rendszer három alapkategóriát 

különböztetett meg: 

1. Az első csoportba tartoztak az úgynevezett alaplistás gyógyszerek, melyek 100, 95, 90 

%-os támogatásban részesülnek (körülbelül 750 ilyen gyógyszer volt). 
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2. A második kategóriába a kedvezményezett gyógyszerek kerültek, melyek a korábbi 80 

ill. 50 %-os támogatáshoz képest 70 ill. 40 %-ban részesültek (1995-ben 550 ill. 200 

gyógyszer képviselte ezt a kategóriát). 

3. S végül a harmadik csoportba kerültek munkám központi részét alkotó, recept nélkül 

kapható és nem támogatott gyógyszerek, melyek az OTC kategória gerincét adják, 

melyek száma az új támogatási rendszer bevezetésével duplájára, 466-ra emelkedett. 

1995 áprilisától az eddig vámmentesen behozott import gyógyszereket 8%-os vámpótlék és 

jelentős forintleértékelés terhelte, mely a gyógyszerárak újbóli emelkedését jelentette mind a 

fogyasztó, mind az OEP számára. Az alaplistás termékek évközi árváltozásait a 

társadalombiztosítás átvállalta, a többit viszont a gyógyszergyárak és -nagykereskedők a 
lakosságra terhelték. 

Magyarországon a társadalombiztosítás engedi a generikus szállítók versenyzését. Az 

alaplistás gyógyszerár-támogatási rendszer a gyógyszerészek számára jogot biztosít, sőt 

alkalmanként kötelezi őket az orvos által rendelt gyógyszerek helyettesítésére. Azonban csakis 

olyan készítményeket ajánlhatnak, amelyek egyenértékűségét az OGYI-nál a gyártók igazolták. 

Az új gyógyszerrendelésre vonatkozó jogszabály három lehetőséget biztosít az orvosnak: 

1. a vagylagos rendelés: a beteg eleve választhat a két készítmény közül, 

2. az orvos a hatáserősség feltüntetésével hatóanyagot (tehát nem konkrét gyógyszert ír fel), 

ilyenkor is fennáll a választás lehetősége, 

3. egy adott gyári készítményt rendel az orvos (a bejegyzett név megjelölésével), de nem 

zárja ki a helyettesítés lehetőségét, akkor a gyógyszerész köteles olcsóbb térítési díjú 

készítményt ajánlani a betegnek. 

 

C.3.3. Az új TB-rendszer 

 

Több hónapos huzavona után az 1996. május 1-én bevezetett gyógyszerár-támogatási 

rendszerváltozást jelent a gyógyszerek ára, támogatásának mértéke, egyes esetekben 

rendelhetősége terén is [41]. A gyógyszerek rendelésének és kiadásának szabályozása 

lényegében nem változott, jelentősen módosult azonban a közgyógyellátás területe. 

A biztosító gyógyszerár-támogatáshoz rendelkezésre álló kerete az előző évhez viszonyítva 

jóval mérsékeltebben emelkedett, mint a gyógyszerek árszínvonala. Ez az oka annak, hogy az 

előirányzat betartására csak akkor van lehetőség, ha a gyógyszerválaszték támogatásának szintje 

tovább csökken. E mérséklés keretében az úgynevezett "egészségügyi rendelkezésre" korábban 

95%-os támogatásban részesülő készítmények szubvenciója 90%-ra csökkent. Továbbá a 70% 

támogatású gyógyszerekből számos készítmény átkerült az új 50%-os kategóriába, és az addig 
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40%-os támogatásban részesülő gyógyszerek döntő többségénél a biztosító megszüntette a 

támogatást. Tehát a betegek - már eddig is elviselhetetlenül magas - terheit a bevezetett új 

rendszer összességében sajnálatosan tovább növeli. Egyre több beteg számára 

megfizethetetlenné váltak a számukra rendelt gyógyszerek. Felmérések szerint a 

gyógyszertárban megforduló betegek 20%-a anyagi okokból nem képes kiváltani a felírt 

készítményeket. A gyógyszerrendelés ellenőrzésének tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, 

hogy nem ritka az egy beteg számára egy hónapra rendelt gyógyszerek között a közel, vagy 

teljesen azonos hatású készítmények párhuzamos rendelése, pl. 4-5 féle antibiotikum. 

 Ugyanakkor van néhány kedvező változás is a támogatási rendszerben, az egészségügyi 

rendelkezésre 100, illetve 90%-os támogatással rendelhető gyógyszerek körében. Néhány új 

indikációban kiemelt támogatással rendelhetők az adott betegség kezelésének alapvető 

gyógyszerei. A lakossági terhek emelkedésének ellensúlyozása érdekében a kormány javaslatára 

a parlament a közgyógyellátásban részesülők körének bővítése mellett döntött. Az ingyenes 

gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásra jogosító úgynevezett alanyi és méltányossági 

alapon kiadható közgyógyellátási igazolványok mellett új kategóriaként jelenik meg a 

"normatív közgyógyellátási jogosultság". A normatív közgyógyellátás bevezetésével 

egyidejűleg három hónapos átmeneti idővel megszűnik a hozzátartozói jogon járó 

közgyógyellátás. A normatív alapon kiállított igazolványok érvényességi ideje egy év. Ezzel 

tovább növekszik az Egészségbiztosítási Pénztár által térítésmentes gyógyszerek támogatására 

fordított összeg. 1996 első felében már az összes támogatás 37,8%-át fordították az ingyenes 

gyógyszerekre: 
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3. ábra 

Térítésmentes gyógyszerforgalom részaránya az összes támogatásban 
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Adatforrás: OEP 

 
Ezen folyamat következtében mind reálértékben, mind arányában egyre kevesebb pénz 

marad az ún. "fizetős" betegek gyógyszereinek ártámogatására. 

A gyógyszerkiadásra vonatkozó szabályok nem változtak az új TB-rendszer bevezetésével, 

de a vényadat feldolgozó rendszer működésének teljes körűvé tétele érdekében a vény 

elszámolásának kötelező feltételévé vált a gyógyszer azonosító, a kiadott mennyiség, az 

elszámolt TB-támogatás, a gyógyszert rendelő orvost és a receptet kiváltó beteget egyidejűleg 

azonosító vonalkód és a beteg TAJ4számának számítógépes adathordozón történő rögzítése [42].  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a lakosságot elsősorban a kapkodó jellegű intézkedések 

sorozata és a térítési díjak állandó jellegű drasztikus mértékű emelkedése, a gyógyszerellátás 

zavara irritálja. Alapvető feladat tehát, a reális tényeken alapuló TB gyógyszerár-támogatási 

keret megállapítása és a gyógyszerellátás anyagi feltételeinek folyamatos biztosítása. Ehhez 

kapcsolódik a lakossági terhek (térítési díjak) további nagymértékű emelésének 

megakadályozása [43]. 

Mind a lakossági, mind a biztosítói gyógyszerkiadások szempontjából döntő jelentőségű, 

hogy az egészségbiztosítás a jövőben mennyire lesz képes hatékonyan és tudatosan befolyásolni 

az orvosok gyógyszerrendelési gyakorlatát, mennyire tudja visszacsatolni a felhasználás 

elemzésének tapasztalatait a hatásvizsgálatokat, a támogatási rendszer kialakításába, 

                                                           
4 Társadalombiztosítási Azonosító Jel 
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módosításába és nem utolsó sorban a gyártókkal folytatott áregyeztető tárgyalások 

megalapozásába. 
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D. Módszerek 

 
  A vizsgálatok lényeges eleme kvalifikált adatok gyűjtése és értékelése. Számszerű elemzések 

nélkül ugyanis csak szubjektív vélekedések fogalmazhatók meg tudományos értékű 

következtetések helyett. Az adatokat az elemzésekhez a következő forrásokból szereztem be: 

OGYI, MAGYOSZ, OEP, KSH, PharmaFELAX, James Dudley Management, Self Medication 

International, IMS. Fontosnak tartottam a rendelkezésre álló összefoglaló adatok mellett 

kérdőíves felmérések elvégzését és elemzését. 

  A kérdőíves felmérés (4. ábra) elvégzéséhez kutatási tervet készítettem, melyben rögzítettem a 

keresztmetszeti vizsgálat célját, és azt, hogy a vizsgálati módszer induktív. A következő lépés a 

fogalmak tisztázása volt, melynek során tisztázódott, hogy konceptualizálásra nincsen szükség. 

Az operacionalizálás során meghatároztam a nominális ordinális és intervallum változókat, 

majd azt, hogy egy adott változó attributumait miről ismerjük fel, meghatároztam a végleges 

terjedelmet. Ezután következett a minta kiválasztása. 

   A lakossági körben végzett felmérés olyan kérdőívre támaszkodott, mely lehetővé tette a 

minta reprezentativitásának későbbi vizsgálatát, tartalmazta a válaszoló legfontosabb adatait 

(életkor, végzettség, lakóhely nagysága, nem és családi állapot) ugyanakkor biztosította az 

anonimitást (név nélküli kitöltéssel). Ennek hangsúlyozására illetve a válaszadó további 

megnyugtatására feltűnő helyen közöltem azt is, hogy "KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZŐ". 

Mivel úgy ítéltem meg, hogy a kutatás tárgyára vonatkozó kérdések megválaszolása esetleg 

segítséget is igényel, a személyes megkérdezés módszerét választottam: a megkérdezettek a 

kérdőívet gyógyszertárakban töltötték ki és a jelenlévő gyógyszerész kollégák az esetleges 

félreértéseket tisztázhatták. Ennek köszönhetően a "return rate" 90 % felett volt és a (részben) 

hiányosan kitöltött kérdőívek száma alig haladta meg a 2%-ot.  

   A kérdések összeállításában és a válaszadás módjának megválasztásában arra törekedtem, 

hogy gyorsan kitölthető, ugyanakkor a tárgyat illetően elegendően pontos és informatív kérdőív 

készüljön. Csak hét kérdést tettem fel és ebből hat az úgynevezett feleletválasztós típusba 

tartozott - azaz több lehetséges felelet közül kellett a megfelelőt megjelölni - míg egy közbülső 

kérdésre három szám beírásával lehetett válaszolni. A számok jelentését az előző 

feleletválasztós kérdés tartalmazta. Ezzel a felépítéssel kívántam teljesíteni a jó felmérés 

általános elveit: legyen objektív, megbízható és érvényes (valid), ugyanakkor a lehetőségekhez 

képest sokoldalú, kivitelezése egyszerű.  

   A feldolgozásban a standard leíró statisztikai módszereket alkalmazom. A következtetéseket a 

kérdésekre adható válaszok százalékos megoszlása alapján vonom le, minden esetben külön 
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értelmezést adva azokhoz a válaszokhoz, melyek előfordulása szignifikánsan kicsi. A különböző 

felmérések összehasonlítását hipotézisvizsgálattal végzem. 

 
4. ábra 

 
 

KÉRDŐÍV 
   

( KITöLTÉSE NEM KöTELEZő! ) 
 
 
Karikázza be a megfelelô válaszok sorszámát! 

     
   A.) HONNAN SZERZI BE INFORMÁCIÓIT A VÉNY NÉLKÜL IS KAPHATÓ 
GYÓGYSZEREKRŐL? 
        ( TÖBB VÁLASZ ESETÉN KÉREM SZÁMOZÁSSAL ÁLLÍTSA FONTOSSÁGI 
SORRENDBE A            
          KIVÁLASZTOTTAKAT! )       
       
 

   ..... 1. GYÓGYSZERÉSZTŐL 
   ..... 2. ORVOSTÓL 
   ..... 3. ISMERŐSTŐL,ROKONTÓL 
   ..... 4. TV- ,RÁDIÓ REKLÁMBÓL 
   ..... 5. GYÓGYSZERTÁR KIRAKATÁBÓL 

   
   B.)  MIT TESZ ENYHÉBB PANASZOK (PL.FEJFÁJÁS,MEGHÜLÉS,STB.) 
JELENTKEZÉSEKOR? 
   

   1. ÁLTALÁBAN VALAMILYEN "HÁZISZERT" HASZNÁLOK 
   2. CSAK AKKOR SZEDEK GYÓGYSZERT,HA A "HÁZISZEREK" NEM SEGÍTETTEK 
   3. A GYÓGYSZERTÁRBAN KÉREK EGY MÁR ISMERT GYÓGYSZERT A 
PANASZOMRA 
   4. A GYÓGYSZERTÁRBAN TANÁCSOT KÉREK A GYÓGYSZERÉSZTŐL 
   5. ORVOSHOZ FORDULOK 
   6. SEMMIT SEM TESZEK,REMÉLEM,HOGY A PANASZOK MAGUKTÓL 
MEGSZŰNNEK 

   
C.)  VÉNY NÉLKÜL VÁSÁROLT GYÓGYSZER BEVÉTELE ELŐTT ELOLVASSA-E A 

BETEG-  
     TÁJÉKOZTATÓT? 

   
   1. MINDIG 
   2. ÁLTALÁBAN 
   3. NÉHA 
   4. SOHA 
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   D.)  TEGYEN X-T A MEGFELELŐ NÉGYZETBE! 
 
 jellemző is-is nem jellemző 
ENYHÉBB PANASZOK ESETÉN NEM FORDULOK 
AZONNAL ORVOSHOZ, HANEM MEGPRÓBÁLOM 
MAGAMAT MEGGYÓGYITANI   

   

GYAKRAN ELEGENDŐ, HA A GYÓGYSZERÉSZHEZ 
FORDULOK TANÁCSÉRT  

   

CSAK OLYAN GYÓGYSZERT VESZEK  BE, AMIT AZ 
ORVOS AJÁNLOTT ILL. ÍRT FEL  

   

HA MEGPRÓBÁLOM ÖNMAGAMAT KEZELNI, 
ÁRTHATOK AZ EGÉSZSÉGEMNEK 

   

A TV-BEN LÁTOTT GYÓGYSZERREKLÁM HATÁSÁRA 
MÁR VÁSÁROLTAM GYÓGYSZERT 

   

 JÓNAK TARTOM A TV-BEN SUGÁRZOTT 
GYÓGYSZERREKLÁMOKAT, HISZ EZÁLTAL SOK   ÚJ 
INFORMÁCIÓT KAPOK A GYÓGYSZEREKRŐL  

   

 
   E.)  AZ ALÁBBIAK KÖZÜL MELYIK PANASZOK KEZELÉSÉRE HASZNÁLT VÉNY 
        NÉLKÜL VÁSÁROLT GYÓGYSZERT AZ ELMÚLT 3 HÓNAPBAN? 
   

   1. MEGFÁZÁS,NÁTHA 
   2. FEJFÁJÁS 
   3. FOGFÁJÁS 
   4. KÖHÖGÉS,TOROKFÁJÁS 
   5. IZÜLETI-,IZOMFÁJDALMAK 
   6. ALVÁSZAVAROK 
   7. GYOMOR-,BÉLRENDSZERI PANASZOK (HASMENÉS,SZORULÁS,HÁNYÁS) 
   8. IDEGESSÉG,"STRESSZ" 
   9. FÁRADTSÁG,KIMERÜLTSÉG 
  10. BŐRGYÓGYÁSZATI PROBLÉMÁK 
  11. VITAMINHIÁNY 
     

   F.)  AZ ELŐZŐ KÉRDÉSBEN FELSOROLT PROBLÉMÁK KÖZÜL MELYIK 3 
        JELENTKEZIK A LEGGYAKRABBAN? 
        KÉREM  ÍRJA  IDE A MEGFELELŐ BETEGSÉGEK SORSZÁMÁT: ......... , ......... , ......... 
 
   G.)  HA AZ ÖN SZÁMÁRA SZÜKSÉGES GYÓGYSZER VÉNY NÉLKÜL IS KAPHATÓ,DE 
        VÉNYRE TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL,MELYIK MEGOLDÁST VÁLASZTJA? 
   

   1. AZ ORVOSNÁL FELIRATJA A GYÓGYSZERT ( MIVEL ÍGY OLCSÓBBAN JUT 
HOZZÁ ) 
      ÉS A RECEPTET KIVÁLTJA A GYÓGYSZERTÁRBAN. 
   2. A GYÓGYSZERTÁRBAN TELJES ÁRON MEGVESZI A GYÓGYSZERT ( EZZEL 
MEGTAKARÍTJA 
      A VÁRAKOZÁSI IDŐT AZ ORVOSNÁL ). 
 

A VÁLASZADÓ ADATAI:      (A MEGFELELŐ VÁLASZ ALÁHÚZANDÓ!) 
   
  KORA: 
   • 18 - 35 ÉV 
   • 36 - 50 ÉV 
   • 51 - 65 ÉV 
   • 66 ÉV FELETT 
   
  NEME: 



 
 

 33

   • FÉRFI 
   • NÕ 
   
  CSALÁDI ÁLLAPOTA: 
   • EGYEDÜLÁLLÓ 
   • HÁZAS - GYERMEK NÉLKÜL 
   • HÁZAS - GYERMEK(EK)KEL 
   
  ISKOLAI VÉGZETTSÉGE: 
   • 8 ÁLTALÁNOS 
   • SZAKMUNKÁSKÉPZÕ 
   • ÉRETTSÉGI 
   • FÕISKOLA,EGYETEM 
     
  LAKÓHELYÉNEK NAGYSÁGA: 
   • 5000 LAKOSNÁL KISEBB 
   • 5000 - 100 000 LAKOSIG 
   • 100 000 LAKOS FELETT 
 
 
 
  KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! 
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E. Megbeszélés   

 
E.1. Az OTC-piacot meghatározó tényezők vizsgálata 

 
Az OTC-piacot az öngyógyításban közvetve vagy közvetlenül résztvevő tényezők 

határozzák meg. Ezek a következők: 

1. a fogyasztók, vevők, páciensek 

2. a gyógyszerészek, 

3. az orvosok, 

4. a gyógyszeripar, 

5. az állami szabályozás. 

A következőkben ezeknek az öngyógyításban betöltött szerepét mutatom be.  

 

E.1.1.  A fogyasztók szerepe 
 
 (Az öngyógyszerezést végzőket általában fogyasztóként említi a szakirodalom) 

Rohanó világunkban a fogyasztók számára az öngyógyszerezés többféle előnnyel jár. Nem 

kell hosszú órákig várakozniuk az orvosi rendelőben, ily módon időt és energiát takaríthatnak 

meg. Napjainkban egyre fontosabbá válik az emberek számára, hogy ne hiányozzanak a 

munkahelyükről, mert azzal rengeteg pénzt elveszíthetnek. Erre a problémára is megoldást 

jelentenek az OTC készítmények, hiszen ezek használatával fogyasztóik erősíthetik 

szervezetüket (pl. vitaminok, ásványi anyagok szedésével), illetve enyhébb betegségekben 

szenvedők 2-3 nap alatt meggyógyulhatnak [27]. Az öngyógyítás és az öngyógyszerezés 

további előnye, hogy így a lakosság kevesebbet fog gyógyszerre költeni, ha olyan gyógyszerek 

kerülnek az emberek tudatába, amelyek meglehetősen hatékonyan gyógyítanak. 

Az öngyógyszerezés sikeréhez azonban nagy szükség van a fogyasztók felelős 

viselkedésére. Nyugati országokban a betegek nagy része végigolvassa a betegtájékoztatót 

mielőtt először vesz be egy gyógyszert (5.táblázat). (A hazai adatokra a E.2.1.2. fejezetben térek 

ki.) 
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5. táblázat 

Azon fogyasztók százalékos aránya akik a gyógyszer első bevétele előtt végigolvassák a 
betegtájékoztatót 

 

USA 97 
Egyesült  Királyság 96 
Kanada 90 
Mexikó 87 
Spanyolország 83 

    Adatforrás: AESGP 

 
Nyugat-Európában az öngyógyítás hosszú évtizedek folyamán fokozatosan alakult ki. A 

fogyasztók lassú alkalmazkodásának lépcsőfokait jelzik a következő kategóriák. 

 

Passzív fogyasztói magatartás: Az ötvenes és a hatvanas évek betegei passzívan vártak orvosuk 

és más egészségügyi szakemberek tanácsaira és receptjeire. Egészségük javulását az 

orvostudomány és a gyógyszerészet fejlődésétől várták. Nem észleltek összefüggést egyik 

oldalról az egészség, másik oldalról a táplálkozás és a megelőzés között. 

 

Óvatos fogyasztói magatartás: A hetvenes években a figyelem mindinkább 

az emberek mindennapi életének rizikótényezői felé fordult. A fő irányvonal az összes 

egészségkárosító tényező kerülése volt: alkohol, dohányzás, cukor, zsírok stb. 

 

Aktív fogyasztói magatartás: A nyolcvanas években az emberek az egészség aktív 
megközelítését kezdték magukévá tenni. Az egészség javítását szolgáló pozitív tényezők a 

kocogás, a torna, könnyű ételek, salátabárok, ásványvizek lettek, olyan különféle táplálék 

kiegészítőkkel, mint a vitaminok és az ásványi anyagok. 

 

Egészségmenedzselő fogyasztói magatartás: A kilencvenes években sok fogyasztó rendelkezik 

elég ismerettel ahhoz, hogy egészségének alakulását saját kezébe vegye, hogy mind nagyobb 

érdeklődést tanúsítson a megelőzés, valamint az öngyógyítást szolgáló lehetőségek és 

gyógyszerek iránt. Napjaink fogyasztója így fokozatosan hozzászokott a társadalombiztosítási 

feltételek azon változásaihoz, melyeket a kormányzatok végrehajtottak.[1] 
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A magyar fogyasztónak nem volt módja arra, hogy egészségügyi kultúráját fokozatosan alakítsa 

ki. Fejlődési folyamata a nyugatival ellentétben csak két szakaszra bontható. Az első szakasz a 

80-as évek közepéig tartott, s a nyugati felosztás szerinti passzív fogyasztói magatartás jellemzi. 

A régi rendszerben ugyanis az állam szinte kivette az egyén kezéből a saját sorsa irányítását, és 

azt a legkisebb baj esetén is az orvos hatáskörébe utalta. A változás a 80-as évek második 

felében történt, amikor egyes gyógynövények, majd gyógyhatású készítmények kimozdították a 

mélypontról, és forradalmasították az emberek egészségük iránti felelősségét. Ezt az időszakot 

jól jellemzi a Béres csepp és a Celladam kálváriája, majd a gyógynövények iránt megnövekedett 

kereslet.  

A második szakasz a kilencvenes éveket öleli fel és vegyesen jellemzi a fent említett négy 

kategória. Magyarországra - hasonlóan a többi közép-kelet-európai ország többségéhez - a 

rendszerváltással párhuzamosan ömlesztve zúdultak a nyugati reklámok, és az egészséges 

életmóddal kapcsolatos információk, így arra kényszerül(t)ünk, hogy szinte minden átmenet 

nélkül alkalmazkodjunk a megváltozott feltételekhez. 

 

E.1.2. A gyógyszerészek szerepe 

 

Az öngyógyszerezés koncepciójában nagyon fontos szerepet kap a gyógyszerész mint 

tanácsadó. Ennek a tanácsadó szerepnek jelentős része, hogy a gyógyszerész hogyan tudja 

átadni a vény nélküli gyógyszerekkel kapcsolatos ismereteit a betegeknek. Információt nyújthat 

a célszerűen berendezett officina is [13]. A gyógyszerészeknek ugyanis tisztában kell lenniük 

azzal, hogy bizonyos érzékeny kérdéseket a betegek nem szívesen beszélnek meg a tárán 

keresztül. Ennek a problémának a megoldására kis elkülönített terület kialakítása szolgálna a 

gyógyszertárban. Ilyen megoldást Magyarországon és külföldön több gyógyszertárban 

találhatunk. 

 Sajnos Közép-Kelet-Európában a gyógyszerészek még nem eléggé képzettek a 

fogyasztóval való kommunikáció terén. A betegtanácsadást már az egyetemen, illetve az 

államvizsga előtti gyakorlaton is oktatni kell, hogy az öngyógyszerezés térhódításával 

megváltozó körülményekhez könnyebben tudjanak igazodni a pályakezdő kollégák. Az utóbbi 

években e téren is történtek pozitív változások [14]. Van néhány új tárgy, mely a 

gyógyszerészeti tanulmányok kiegészítéséül szolgál, és amelyek a gyógyszerészi gyakorlathoz 

szükségesek. Ezek: elsősorban a klinikai gyógyszerészet, továbbá magatartás-pszichológiai 

ismeretek, kommunikációs és nevelésmetodikai ismeretek, melyek az egészségneveléshez 

szükségesek, szociális és magatartástudományi módszerek és alkalmazásuk [15].  
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Egyre többen úgy vélik, hogy a gyógyszerészek szakmai tanácsadását kellene díjazni a 

gyógyszerek kiadása helyett. Az általános gyakorlat szerint a biztosítók és a nemzeti 
egészségügyi szolgálatok megosztják az egészségügyi- és gyógyszerköltségeket a beteggel. Aki 

a gyógyszerért fizet, annak szüksége lesz a gyógyszerész szakmai segítségére, a költségek, a 

mellékhatások, az interakciók, stb. csökkentésére. Ha a gyógyszerész biztosítani fogja a legjobb 

minőségű, legnagyobb hatékonyságú és legalacsonyabb költségű gyógyszeres terápiát, a 

betegek és a társadalom meg fogják téríteni ennek költségeit. 

 Ha az orvosok nem zárkóznak fel a megnövekedett önkezelésből eredő változásokhoz, 

akkor a betegek helyettük a gyógyszerészekhez fordulhatnak. Ha a gyógyszerészek kihasználják 

ezt a lehetőséget, hogy szerepüket közvetlenül az orvosok rovására növeljék, akkor a két 

szakma között bizalmatlan viszony alakulna ki. Ez pedig valószínűleg nem szolgálná a betegek 

érdekeit. 

Egy sokkal optimistább vélemény szerint az orvosok és a gyógyszerészek közötti jobb 

együttműködés biztosítja majd, hogy a betegek a lehető legjobb tanácsot kapják: a kórismét 

illetően az orvostól, a gyógyszerelés kérdésében pedig a gyógyszerésztől. Ezt a tendenciát 

bizonyítja azon kezdeményezések egyre növekvő száma, amelyek során az orvosok és a 

gyógyszerészek a betegek gyógyszerszedésének javítása érdekében próbálnak egymással 

kapcsolatot teremteni. Ezt a pozitív irányú fejlődést támogatni kell. Célszerű volna több közös 

továbbképzést szervezni számukra a vény nélküli készítményekről [16]. 

 Az OTC piac kiterjedésével a gyógyszerész szerepe megváltozik, felelőssége megnő, mivel 

ő dönt. A beteg ugyanis hozzá fordul azon egyszerű panaszaival, melyekkel véleménye szerint 

nem szükséges orvost felkeresnie. Az orvos - gyógyszerész kapcsolat szorosabbá tétele lehetővé 

teszi, hogy a hozzánk fordulók orvoshoz irányítása gördülékeny legyen. A gyógyszerek OTC 

kategóriába sorolásával együtt fokozatosan nő azon betegek száma, akiket az orvos küld a 

gyógyszerészhez vény nélküli gyógyszer vásárlását ajánlva [17]. Az öngyógyszerezés egyik 

leglényegesebb területe a gyógyszerész - beteg kapcsolat [18]. Ennek alapja a bizalom, az a 

tekintély, amelyet a gyógyszerész mindennapi munkájával vív ki önmagának és szakmájának. 

Ennél fogva a legfontosabb a feltétlen bizalom légkörének megteremtése. Nyugat-európai 

országokban különböző törekvésekkel találkozhatunk a gyógyszertár és a beteg közötti 

kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében. Így egyes országokban a gyógyszertárak a 

rendszeresen odajáró betegekről nyilvántartást vezetnek, melyben a számukra rendelt 

gyógyszereket folyamatosan vezetik. Ennek célja többek között az interakciók kiküszöbölése, a 

gyógyszerrendelési információ folyamatossá tétele [19]. Az egészségügyi kultúra fejlődésével 

párhuzamosan növekszik a gyógyszerész egészségnevelő tevékenysége is. Ki kell használni, 

hogy a gyógyszertárba nemcsak akkor járnak az emberek, ha betegek, hanem mint egészségüket 
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megóvni akarók, illetve mint betegek hozzátartozói jelennek meg. A gyógyszerész szakmai, 

etikai kötelessége, hogy a gyógyszerek helyes adagolásáról, a használattal kapcsolatos 

tudnivalókról tájékoztatást adjon (1998. évi XXV. tv.) [111]. A figyelemfelhívó, együttérző, 

határozott, de nem utasító közlések rendszerint kedvezően hatnak. A beteg hitének erősítése az 

orvosban, a gyógyulásban, a gyógyszerben igen lényeges. A pszichés kapcsolatok kialakítására 

még akkor is törekedni kell, ha a gyógyszertár erősen igénybe van véve. Az emberi kapcsolatok 

nem személytelenek. Az ismeretség szorosabbá válik a gyógyszertáron belül is. Így a családok 

és a gyógyszertári dolgozók között közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki. Vidéken, ahol majdnem 

mindenki ismeri egymást, még szorosabb a gyógyszerész - beteg kapcsolat. A személyes 

kapcsolat nagyban segítheti az egészségnevelő munkát. Például ahogy a csecsemő növekszik, 

fokozatosan sokrétűbb az érintkezési felület, amellyel a gyógyszerész a család egészségét, napi 

életét segítheti. A tápszer elkészítésétől, használatától kezdve a gyermekgyógyszerek 

alkalmazásán, a gyógyszerek otthoni elzárásán keresztül minden életkornak megvan az időszerű 

tematikája. Generációk nőnek fel egy-egy körzetben úgy, hogy állandó kapcsolatuk van a 

gyógyszertárral. Ez pedig növeli a családnak a gyógyszerésszel szemben tanúsított bizalmát, 

megbecsülését. Külön kell foglalkozni az időskorúak gyógyszerszedésével kapcsolatos 

kérdésekkel. Kora előre haladásával az ember általában több gyógyszerre szorul. Mivel ilyenkor 

a szellemi frissesség a többségnél fokozatosan csökken, -s a tapasztalatok alapján a compliance 

is,- a gyógyszerek szedésével kapcsolatos utasításokhoz pontosabb információt kell nyújtanunk. 

Azokon a helyeken, ahol a gyógyszerész és a lakosság kapcsolata jó, az emberek gyakran saját 

egyéni gondjaikkal is megkeresik a gyógyszerészt. Ezek általában lehetnek az egészséges 

életmóddal, családtervezéssel, kozmetikumokkal vagy kimondottan individuális problémákkal 

foglalkozó kérdések. A gyógyszerész - aki természettudományos, humán, szociológiai, jogi, 

kozmetikai, állatgyógyászati ismeretekkel, menedzsment, marketing ismeretekkel, 

nyelvtudással, stb. is rendelkezik - ezek megoldásában tanácsot adhat. Ez pedig jelentősen 

növeli a gyógyszerész tekintélyét [20,21]. 

A gyógyszerész feladata az egészség megóvása is. Például a helyes táplálkozás, az ételek 

energiatartalmának ismerete ma már nélkülözhetetlen. A házipatikák, utazási dobozok 

összeállítása iránti igény szintén gyakran jelentkezik. Ez ugyancsak megfelelő információt 

követel. Ehhez kapcsolódik a házipatikák felülvizsgálata is. 

Látható tehát, hogy a gyógyszerészi feladatok, a gyógyszerésszel, a gyógyszerészettel 

szemben támasztott követelmények változnak. Növelni kell a gyógyszerészi szolgálat minőségét 

és hatékonyságát. Egyik fő célunk a beteg életminőségének a javítása, ami leggyakrabban 

gyógyszerek alkalmazásával valósul meg. Ez számos problémát hordoz magában (gyógyszer 

mellékhatások, alul- vagy túldozírozás, helytelen gyógyszeralkalmazás, interakciók, a 
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compliance kérdése). E problémák megoldásában a gyógyszerész kulcsszerepe 

megkérdőjelezhetetlen. A gyógyszerészeknek nagyobb szerepet kell vállalniuk a betegek 

eredményes és költség-hatékony gyógyszeres terápiájának biztosításában, s ennek során azok 

szükségleteit és elvárásait maximálisan figyelembe kell venni. A fenti kihívásoknak 

megfelelően a gyógyszerellátó szolgálat jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt 15-20 év 

során, a tradicionális gyógyszerészettől (gyógyszerkészítés, expediálás, gyógyszerszakértői, 

kémiai szerep) a klinikai gyógyszerészeten keresztül a gyógyszerészi gondozásig, amely egy új 

korszak kezdetét jelenti. Az 1980-as évek végén az amerikai Strand és Hepler által 

megfogalmazottak szerint  a gyógyszerészi gondozás „az a folyamat, amely során a beteg 

életminőségének javítása érdekében a gyógyszerész együttműködik a beteggel és más 

szakemberekkel a gyógyszeres terápia megtervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében”. A 

gyógyszerészi gondozásnak az Egyesült Államokban született betegorientált filozófiáját, a világ 

gyógyszerészei, gyógyszerészeti szervezetei, képzési és továbbképzési intézetei, egyetemei 

nagy lelkesedéssel fogadták. Mint látható, a gyógyszerészi gondozás területe nem kizárólagosan 

gyógyszerészi monopólium. A többi egészségügyi szakma képviselői (orvos, nővér, asszisztens) 

is jelentős szerephez jutnak benne, de csak a gyógyszerész töltheti be a koordináló, vezető 

szerepet a gyógyszeres terápia tökéletesítésében és a kooperáció irányításában [112]. A 

„klinikai” tevékenységet végző gyógyszerésznek feladata ellátásához szakosított 

továbbképzésben kell részesülnie. A gyógyszerek olyan nagyfokú és sokoldalú ismeretére van 

szüksége, amely lehetővé teszi számára az együttműködést az orvossal és más egészségügyi 

szakemberrel. Tisztában kell lennie az orvosi szakkifejezésekkel, azok rövidítésével, a 

laboratóriumi vizsgálatokkal, azok értékelésével, a racionális gyógyszerterápiával, stb. Míg a 

klinikai gyógyszerész fogalma elsősorban kórházi gyakorlathoz kötődik, a gyógyszerészi 

gondozás főként az officinai gyógyszerész fegyvere. Azé az officinai gyógyszerészé, aki 

mindennap találkozik a beteggel és akinek a kezében van a terápiában használt gyógyszerek 

hatékony fegyvertára, tehát aki a gyógyszer kiválasztásában aktívan közreműködik. Előtérbe 

kerül a betegtanácsadói szerepe, annak etikai vetülete és meg kell védenie a beteget a gyógyszer 

káros hatásaitól. 

    Az öngyógyítás növekedésével a betegek egyre többször gyógyszerészüket keresik fel 

kérdéseikkel. Nyugaton rendszeresen jelennek meg a gyógyszerészek munkáját segítő 

kézikönyvek, melyek a leggyakoribb betegségek diagnosztikáját, az öngyógyszerezés területén 

használatos gyógyszerekkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazzák [22,23,24]. 

Nagyon fontos a gyógyszerész határozott fellépése, nyugodt tárgyalásmodora, a bizalomkeltés 

képessége. A gyógyszerek szedésével kapcsolatos információkon kívül tisztában kell lennie a 

leggyakoribb betegségek felismerésével is, hogy aztán a hozzájuk forduló betegeknek 
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gyógyszert és tanácsot adjon, vagy - súlyosabb esetben - orvoshoz irányítsa őket [25, 26]. Ezen 

ismeretek átadásában az oktató gyógyszerésznek fontos szerepe van. 

Az öngyógyszerezés SWOT analízisét a gyógyszerész szemszögéből a 6. táblázatban 

mutatom be. 

 

6. táblázat 

Az öngyógyszerezés SWOT analízise - a gyógyszerész szemszögéből 

 

Lehetőségek: Fenyegetettség: 
klinikai, terápiás, marketing, 
diagnosztikai ismeretek elsajátítása, 

szakmai hitel teljes elvesztése, 

önképzés, szervezett továbbképzés, jogi környezet változása, 
szolgáltatások bevezetése 
(felvilágosítás, tanácsadás, 
vérnyomásmérés) 

 

 
 
A gyógyszerész szerepét vizsgálva érdemes néhány szót szólni a magisztrális 

gyógyszerforgalmazás jelenlegi helyzetéről. Vénykötelezettségtől függetlenül megállapítható, 

hogy az elmúlt egy-két évtizedben a magisztrális készítmények forgalma csökkent. Ennek okai: 

számos új, nagyhatékonyságú specialitás került forgalomba, új marketingmódszerek (pl. orvos-

gyógyszertárlátogató hálózat) terjedtek el, amelyekkel a gyártók a specialitások eladására 

ösztönzik az orvosokat, gyógyszerészeket. Továbbá a fiatalabb orvosok (az előbbiek miatt) már 

nincsenek rákényszerítve a magisztrális gyógyszerrendelésre, és éppen ezért nagy részük nem is 

rendelkezik megfelelő gyakorlattal ezen a területen. A vény nélkül kapható specialitások 

vásárlására az írott és az elektronikus médiában is folyamatosan igen erőteljes reklám ösztönzi a 

fogyasztókat. A vény nélküli gyógyszerek forgalmából – részben ezért - ugyancsak egyre 

kisebb mértékben részesülnek a magisztrális készítmények. Meg kell azonban jegyezni, hogy 

sok gyógyszertár rendelkezik ún. házi receptekkel, az adott gyógyszertár által előállított és vény 

Erősségek: Gyengeségek: 
magasan kvalifikált szakértői gárda, 
személyes (bizalmi) kapcsolat a 
beteggel,  

klinikai terápiás ismeretek hiánya 

megbízhatóság (felelősségtudat), önbizalom, motiváció hiánya, 
megalapozott marketingháttér marketingismeretek hiánya 
anyagi érdekeltség kommunikációs készség hiánya, 
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nélkül forgalmazott készítményekkel: pl. naptejek, testápolók, babaápolók, kézkrémek, teák, 

stb. Ezt a gyakorlatot mindenképpen praktikusnak tartom, hiszen ezek a készítmények 

megfelelő minőségűek, hatékonyságúak és az árúk – a magisztrális díjak közelmúltbeli emelése 

ellenére – általában lényegesen kedvezőbb a hasonló, általában jól csengő nevű és reklámozott 

specialitásokéhoz képest. Véleményem szerint egy-egy magisztrális készítmény igen hasznos 

lehet, egyrészt azért, mert azt a beteg részére individuálisan állította össze a gyógyszerész, 

másrészről a beteg számára kedvezőbb ár miatt, harmadrészt pedig azért is mert ez tovább 

növelheti a betegek gyógyszerészük és a klasszikus gyógyszerészet iránti bizalmát. Magisztrális 

gyógyszerek készítésekor ugyanis nem hivatásunk kereskedelmi oldala érvényesül.  

Az elmúlt időszak tendenciáit figyelembe véve, valamint a nyugati országok és különösen az 

USA (drugstore-ok) jelenlegi helyzetét elemezve a magisztrális forgalom további csökkenése 

várható. Ez azonban véleményem szerint – a fentiek miatt – nem szerencsés. Célszerű lenne, ha 

az illetékesek időről időre felhívnák az orvosok és a gyógyszerészkollégák figyelmét a 

magisztrális gyógyszerforgalmazás fontosságára. Továbbá praktikus lenne, ha aktuális – a 

gyógyszerész magisztrális munkáját megkönnyítő – magisztrális receptgyűjtemények 

jelennének meg időről időre (mint pl. az MGYT által 1986-ban kiadott Gyógyszerészi 

Kézikönyv (Manuale Pharmaceuticum). 

 
E.1.3. Az orvosok szerepe 
 

Annak érdekében, hogy az öngyógyszerezés szerepét növelni lehessen, abszolút 

követelmény az egészségügyben dolgozók szoros együttműködése. Ismeretes, hogy az orvosok 

és a gyógyszerészek szerepe különösen fontos a betegek magatartásának kialakításában, és 

úgyszintén a nem vényköteles gyógyszerek használatában [28]. Ezért igen fontos, hogy ezeket a 

csoportokat a gyógyszergyártók megfelelően informálják az öngyógyításra alkalmas 

gyógyszerekről, hogy valóban megfelelően felkészültek legyenek, és hajlandók is a szükséges 

tájékoztatás ill. tanácsok megadására. Számos erőfeszítés történt országos és nemzetközi 

szinten, hogy az egészségügyi szakemberek tájékozottságát és érdeklődését fokozzák az 

öngyógyszerezés vonatkozásában. Az orvostársadalom öngyógyításról kialakult véleménye 

ellentmondásos. Nagyrészük támogatja azt, hiszen így több időt tudnak fordítani az igazán rájuk 

szoruló betegek kezelésére. Kisebb részük ellenzi az etikus gyógyszerek vény nélkülivé válását, 

mert megkérdőjelezik a fogyasztók öndiagnosztizáló képességét, és szerintük a helytelenül és 

felügyeletük nélkül folytatott öngyógyszerezés végül egy elhúzódó, diagnózis nélküli 

gyógyszerszedéssé válna [29]. Egy másik tényező, ami miatt a háziorvosok nem lelkesednek a 

vény nélkül kapható gyógyszerekért, az a meggyőződésük, hogy ha valaki hozzájuk fordul 
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tanácsért, attól kezdve a kezelése az ő személyes felelősségük. Szerintük ugyanis a legtöbb 

beteg valószínűleg már megpróbálkozott saját maga kezelésével, mielőtt felkereste háziorvosát, 

és azt várja, hogy a vizsgálat végén valamilyen receptet kapjon. Ha az orvos vény nélkül 

kapható gyógyszer vásárlását tanácsolja neki, akkor esetleg úgy érzi, hogy nem látták el 

megfelelően. A fogyasztók viselkedése azonban ennek ellenkezőjét igazolja. Továbbá egyes 

orvosok szerint bizonyos enyhének látszó tünetek súlyos betegségek első jelei lehetnek, melyek 

csak az orvos által azonosíthatók [30]. Elhangzottak még olyan ellenérvek is az öngyógyítással 

szemben az orvosok részéről, hogy a vény nélküli készítmények pontatlan szedése, túl- illetve 

aluldozírozása szintén problémát okozhat [31]. Ezért egyre nagyobb a jelentősége a 

gyógyszerész tanácsadó szerepének, valamint a laikusok számára is érthető 

betegtájékoztatóknak.  

 

E.1.4. A gyógyszeripar szerepe  

 

A vény nélkül kapható gyógyszerek piacának nagyobb mélységű megértéséhez 

nélkülözhetetlen az elmúlt néhány évben a gyógyszeriparban bekövetkezett lényeges változások 

gyógyszerágazatra gyakorolt hatásainak, a gyógyszeripar sajátosságainak, tendenciáinak, a K+F 

tevékenységnek rövid, vázlatos áttekintése. 

Hazánk vegyiparában kimagasló hely illeti a gyógyszergyártást, amelynek több terméke már 

1945 előtt világhírű volt. A gyógyszeripar az utóbbi években bekövetkezett visszaesés ellenére 

is 30%-ot meghaladó részarányt képvisel az energetikai ágazatok nélküli vegyipar termelésében. 

Ez az érték jóval meghaladja a nyugat-európai országokban megszokott arányt. A kevés anyagot 

és energiát fogyasztó, de sok tapasztalatot, nagy szellemi, kutatási hátteret kívánó gyógyszeripar 

Budapesten összpontosul (Chinoin, Richter, Egis). 

Az elmúlt rendszerben az állam felosztotta a szerepeket az öt nagy gyógyszergyár (Chinoin, 

Richter, Biogal, Alkaloida, Egis) között. Ez konkrétan a következőt jelentette: ha például a 

Chinoin valamilyen oknál fogva szüneteltette a gombás fertőzések kezelésére szolgáló 

Chinofungin gyártását, akkor hiány keletkezett az országban, mert rajta kívül senki más nem 

foglalkozhatott annak előállításával. Ez az intézkedés és az árbefagyasztás végül azt 

eredményezte, hogy nem voltak sem külföldi, sem hazai versenytársak a magyar 

gyógyszerpiacon. Megjelent a hiánycikk fogalma. 

A fordulópontot a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi IV. törvény [44] jelentette. 

Ennek eredményeképpen egymás után kisebb-nagyobb cégek tűntek fel a gyógyszeripar 

területén. Számos iparágtól eltérően a gyógyszeriparban nem következett be a hagyományos 

nagyvállalatok széthullása. A kis cégek megjelenésével azonban színesebbé vált a paletta. A 
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szabályok enyhítése (1988-90 között) meggyorsította a működő tőke beáramlását. A tulajdonosi 

struktúra megváltozásának is tanúi lehetünk: a tisztán állami vállalatokból több tulajdonos által 

működtetett vállalatok jöttek létre [36]. A részvényvásárlók között pénzügyi és szakmai 

befektetőket egyaránt találunk. 

Magyarországon 1989-ben forgalomban lévő mintegy 1200-1300 gyógyszerkészítményből 

a hazai előállításúak száma kb. 800-900 volt. Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy az egyes 

országok gyógyszeripara önmagában képtelen a terápiás igények kielégítésére. Ennek ellenére 

nálunk 1991 előtt a törzskönyvezés és a forgalombahozatali engedélyek kiadásának 

adminisztratív korlátozása mellett direkt importkorlátozás is érvényesült. A késztermékek 

importját 1991-től liberalizálták. Ennek értelmében a magyar törzskönyvezést végző hatóság 

(OGYI) által (törzskönyvezésre) alkalmasnak talált termékek szabadon bevezethetők. A 

társadalombiztosítás egyre nagyobb összeget költött az elmúlt években azon importtermékek 

támogatására, amelyek a legkorszerűbbek és választékbővítésre szolgálnak, azonban sokkal 

drágábbak a magyar gyógyszergyártók termékeinél. A gyógyszerregisztrálás korlátozásának 

megszüntetésére szintén 1991-ben került sor. Ezen intézkedések eredményeképpen előfordul, 

hogy azonos hatóanyagú készítményből jó néhányat törzskönyveznek. Ez más országban is 

tapasztalható. Például a vitaminok és fájdalomcsillapítók nagy része legtöbb helyen recept 

nélkül kapható. Önálló és kombinációs készítményeiknek, valamint kiszerelési formáinak 

(tabletta, rágótabletta, pezsgőtabletta, oldat, csepp, stb.) száma szinte megszámlálhatatlan. 

Németországban például 1993 év eleji adatok szerint 15 gyártótól 28 acetilszalicilsav tartalmú, 

egykomponensű készítmény, 27 gyártótól 32 paracetamol tartalmú, egykomponensű 

készítmény, s 8 gyártótól 14 aszkorbinsav tartalmú, egykomponensű készítmény van 

forgalomban. Kombinációs készítményeik száma pedig meghaladja a 70-et [45].  

A hazai piacvesztés mellett 1991-től csökkent a tényleges kereslet a magyar gyógyszerek 

iránt a korábbi Szovjetunió és tagállamai részéről is. Mindemellett fokozódott a verseny a világ 

többi országa előtt megnyílt keleti piacokon. Ezen kedvezőtlen folyamatok az iparág vezetőit 

arra ösztönözték, hogy új marketing módszerekben kezdjenek el gondolkodni (mint pl. az 

egészségügyi végzettséggel rendelkezőkből álló gyógyszertár- illetve orvoslátogató hálózat 

fejlesztésében). Ezen erőfeszítések eredményeként az iparágnak sikerült az 1991-92-es 

esztendőben tapasztalt mélypontról elmozdulnia. Gyógyszeriparunk alkalmazkodott az újonnan 

kialakult versenyhelyzethez, és az átmeneti nehézségek leküzdése után képes volt a keleti 

régióban elszenvedett veszteségeit orvosolni, és ezekben az országokban ismét jelentős piaci 

pozícióra szert tenni. E gyors helyreállás azzal magyarázható, hogy a magyar gyógyszeripari 

vállalatok a termékeik széles körben való ismertsége (már évtizedek óta jelen vannak e 

piacokon), jó külkapcsolataik, a versenyképes árakon kínált, megbízható minőségű generikus 
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termékeik (amelyek már nem állnak szabadalmi védettség alatt) révén korábban bizonyos 

előnyökre tettek szert. 

Magyarországon 1994. július 1-től megváltozott a szabadalmi rendszer, amelynek 

következtében három lehetőség maradt az új termékek bevezetésére: originális K+F 

tevékenység (eredeti gyógyszer fejlesztése, amelyet szabadalmaztatni szoktak az előállítók), 

licencvásárlás, vagy generikus termékek fejlesztése. 

A hazai gyógyszeripar vállalati koncentrációja még ma is kiemelkedő. Ugyanakkor egyre 

nagyobb számban jelennek meg a kis- és közepes méretű vállalatok a gyógyszergyártásban és -

forgalmazásban.  

   Világszerte megfigyelhető jelenség, hogy ugrásra készen várnak azok a gyártók, akik készek 

elárasztani a piacot az originális termékek szabadalmának lejárta után azok olcsóbb, generikus 

változataival [46]. 

   Az OTC-piac előretörése a gyógyszergyártóktól is teljesen új hozzáállást kíván. Legtöbb 

országban lehetőség van a vény nélküli gyógyszerek reklámozására, és szabad árképzésére, ami 

kompenzálhatja a támogatás megszűnésével járó forgalomcsökkenést. Ezenkívül a legtöbb OTC 

gyógyszert előállító gyár önálló OTC részleggel rendelkezik. Gyógyszertárlátogató hálózatuk 

révén naprakészen juttatják el a gyógyszerészeknek, és rajtuk keresztül a fogyasztóknak a 

termékeikkel kapcsolatos legújabb információkat. Az OTC termékek piacának bővülése 

irányába hat, hogy mind a gyártók, mind a kereskedők egyre több üzleti lehetőséget látnak ezen 

a területen. Ráadásul az egészségbiztosítók folyamatos költséglefaragási törekvései a gyártókat 

is arra késztetik, hogy csökkentsék a vényre kapható készítményeik számát [32]. Ezt a kiesést 

ellensúlyozandó, a gyógyszergyárak igyekeznek pozícióikat erősíteni és javítani a vény nélküli 

és a generikus készítmények piacán. Érdemes megjegyezni, hogy a gyógyszergyártók jelentős 

része tizenöt éve még nem tulajdonított nagy jelentőséget az OTC-piacnak, s a vény nélküli 

készítményeket nem tudta, illetve nem akarta integrálni üzleti tevékenységébe.  

A jövőre vonatkozólag hazánkban az imént elmondottakon kívül más változások is 

várhatók. A világban a megavállalatok szerepe egyre erősödik; a multinacionális vállalatok arra 

törekednek, hogy magukba olvasszák a kisebb, nemzeti gyárakat. A magyar gyárak sem tudták 

elkerülni e világméretekben tapasztalt folyamat bekövetkezését. A hét magyar gyógyszergyár 

tulajdonosi szerkezetét 1996 és 1999. évi adatok szerint a 7. és a 8. táblázatban mutatom be. A 

"magyar származás" megítélését bonyolítja, hogy a hazai gyárak számos gyógyszert külföldi 

licenc alapján készítenek, s azt vagy visszaszállítják a licencadónak, és az értékesíti őket 

Magyarországon, vagy saját maguk forgalmazzák [47]. 

7. táblázat 
A hazai gyógyszergyárak tulajdonosi szerkezete 1996-ban 
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 Tulajdonos (%) 
 fő egyéb5 
Alkaloida ÁPV Rt.  92,1 7,9 
Biogal Teva (izraeli)6  78,0 22,0 
Chinoin Sanofi (francia)  76,0 24,0 
Egis Servier (francia)  51,0 49,0 

Humán Novopharma (kanadai) 52,6 20,0 
 ÁPV Rt. 27,4  
Pharmavit Bristol Myers Squibb (amerikai) 99,0 1,0 

Richter Gedeon Külföldi pénzügyi befektetők 44,1 12,3 
 ÁPV Rt. 43,6  

 

                                                           
5Önkormányzatok, dolgozók, kül- és belföldi kisbefekteések együtt 
6 A 100%-os tulajdonában lévő német Orvet GmbH-n keresztül 
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8. táblázat 
A hazai gyógyszergyárak tulajdonosi szerkezete 1999-ban 

 
 Tulajdonos (%) 
 fő egyéb 
ICN Magyarország 
(Alkaloida) 

ICN Pharmaceuticals, Inc., USA 67,59 25,6 (állami) és 6,81 

Biogal-Teva ORVET GmbH Teva, (Izrael)  97,8 2,2 
Chinoin Sanofi (francia)  99,0 1 
Egis Servier (francia)  51,0 49,0 

Human Novopharma (kanadai) 55,98 25,27 (állami) és 18,75
Pharmavit Bristol Myers Squibb (amerikai) 99,9 0,1 

Richter Gedeon Külföldi pénzügyi befektetők 60,8 25,2 (állami) és 14  
 ÁPV Rt. 43,6

Adatforrás: MAGYOSZ 

 
A magyar gyógyszerpiacot az 1994-es évtől kezdve a külföldi cégek többsége jellemzi, 

részesedésük az egész gyógyszerpiacból ugyanis átlépte a bűvös 50%-os határt. Mennyiségben 

ugyan a magyar gyógyszergyártók adják el a legtöbb orvosságot, de értékben, a magas 

importárak miatt mégis a külföldi vállalatoké a vezető szerep.  

A vénymentes gyógyszerek piacát a hazai cégek uralják. A 9. táblázat OTC gyógyszereket 

forgalmazó cégek rangsorát mutatja 1993-ban, 1995 első félévében illetve 2000-ben. 
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9. táblázat 

Az OTC gyógyszereket gyártó cégek rangsora 1993-ban, 1995 első félévében és 2000-ben 

 

 1993. 1995. első félév 2000. 
1. Chinoin EGIS Richter Gedeon 
2. Richter Gedeon Chinoin EGIS 
3. EGIS Richter Gedeon Novartis 
4. Alkaloida Ciba Geigy Sanofi-Synthelabo 
5. Biogal Alkaloida Biogal-TEVA 
6. Pharmavit Pharmavit Glaxo-Smithkline 
7. Roche Sterling Astra-Zeneca 
8. Sterling-Health Biogal Merck Sharp&Dohme 
9. Extractum Mack Roche Hungary 
10. Nicholas Nutricia-EGIS Pfizer 

       Adatforrás: Richter ill. PharmaFELAX 

 
A magyar OTC-piac első 15 gyártó és forgalmazó cége a piac 85%-át tölti ki. Az előző 

évhez viszonyítva a piac koncentráltsága némiképp mérséklődött, hiszen néhány éve ez az érték 

93% volt. A hazai piacon vezető, vény nélküli gyógyszereket gyártók jelentősen eltérnek az 

európai rangsortól (10. táblázat). Várható tehát, hogy azok az OTC szerek forgalmazásában 

nemzetközileg mértékadó cégek, amelyek eddig nem láttak akkora fantáziát a magyar piacban, a 

jövőben erősíteni fogják jelenlétüket hazánkban az OTC szerek vonalán is pl.: Bayer, Rhone-

Poulenc Rorer, Roche, Boehringer Ingelheim stb [48]. 
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10. táblázat 

Európa7 vezető OTC termékeket gyártó cégei 1995-ben 

1. SmithKline Beecham 
 2. Rhone-Poulenc Rorer 
 3. Bayer 
 4. Procter & Gamble 
 5. Boehringer Ingelheim 
 6. Roche 
 7. Warner Welcome 
 8. American Home Products 
 9. Ciba/Zyma 
10. Pharmacia 

     Adatforrás: James Dudley Management 
   

A 10. táblázatban az 1995-ben Európában vezető OTC gyártó és forgalmazó cégeket 

mutatom be. A következő táblázatban pedig Nyugat-Európa és az USA hasonló adatait 

tüntettem fel. 

11. táblázat 

Vezető OTC termék gyártó cégek 1995-ben Európában8 és az USA-ban 

 
 1. Johnson & Johnson 
 2. American Home Products 
 3. Procter & Gamble 
 4. SmithKline Beecham 
 5. Bayer 
 6. Warner-Wellcome 
 7. Bristol-Myers Squibb  
 8. Ciba 
 9. Rhone-Poulenc Rorer 
10. Schering Plough 

      Adatforrás: Self Medication International 

                                                           
7Közép-Kelet Európával együtt 
8A felmérés a következő országokban készült: Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, 
Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Egyesült Királyság. 
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A fenti táblázatban szereplő 10 cég mondhatta magáénak az OTC piac 40%-át az adott 

időszakban[9].  

Általában jellemző, hogy a vezető OTC gyártók eredetileg hagyományos vényköteles 

gyógyszerek előállítói, azonban az utóbbi években megjelentek a piacon olyan szereplők is, 

akiknek az alaptevékenysége nem a gyógyszerszakmához kapcsolódik. Ilyen például a Procter 

& Gamble, vagy Johnson & Johnson. Ezek elsősorban kozmetikai szereket gyártanak. 

Az előző táblázatokat tanulmányozva láthatjuk, hogy egyes cégek eltűntek a rangsorból, 

vagy más néven szerepelnek. Ennek oka, hogy az elmúlt években sok cég cserélt gazdát, fúziók 

révén nagyobb OTC szervezetek alakultak ki, amelyeknek a pénzügyi és marketing kapacitása 

is erősebb [49]. A felvásárlási stratégiák legfontosabb oka általában új termékek megszerzése, 

de új piacok esetében és a helyismeret hiánya miatt a kis nemzeti vállalatok megszerzése is 

rendkívül fontos. Megemlítendők még azok az egyesülések, ahol a tradicionálisan vényköteles 

gyógyszereket gyártók OTC marketingben járatos cégekkel lépnek együttműködésre, így 

kombinálhatják a marketing erőforrásokat a másik oldalon meglévő kutatási tapasztalatokkal.  A 

fúziók révén kialakuló nagyvállalatok méretbeli előnyei azért is fontosak, mert ezek sokkal 

könnyebben viselik a reklámkampányok költségeit, melyek elengedhetetlenül fontosak ezen az 

erősen versenyző piacon. A kisvállalatok helyzete, piaci részesedésük megvédése egyre 

nehezebb lesz. A világ jelenlegi vezető gyógyszergyárait a következő táblázatban mutatom be. 

12. táblázat 

A világ vezető gyógyszergyárai 2001-ben 

 

Név Részesedés 
(%) 

GlaxoSmithKline 6,9
Pfizer 6,9
Astra Zeneca 4,6
Aventis 4,4
MSD 4,4
Novartis 4,1
BMS 4,1
Johnson&Johnson 3,6
Roche 3,2

Adatforrás: cégek közlései 
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E.1.5. Az állami szabályozás szerepe 
 
   A társadalombiztosítás egyértelműen a költségei csökkentésében érdekelt, ezért a gyógyszerek 

ártámogatását finanszírozó biztosítók világszerte ösztönzik az öngyógyítás terjedését. A vény 

nélküli gyógyszereknek ugyanis egyre kisebb része élvez támogatást, így a gyógyszerek OTC-

vé válásával a társadalombiztosítás jelentős összeget takarít meg. A támogatás megszűntetése 

azonban nem azt jelenti, hogy ezek a gyógyszerek másodrendűek volnának. Egyszerűen azért 

adhatók ki recept nélkül, mert hatásuk jól ismert, biztonságosak, és előírás szerinti használat 

esetén nem, vagy csak kivételes esetekben okoznak problémákat. Éppen ezért támogatásuk 

tendenciózus megszűntetése nem indokolt és nem is helyes [33]. Döntse el a fogyasztó, hogy 

vállalja-e a sorban állást az orvosnál, és így olcsóbban juthat a gyógyszeréhez, vagy a 

gyógyszertárban vény nélkül, teljes áron vásárolja meg azt.  
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E.2. Az öngyógyítás helyzetelemzése 
 

E.2.1. Szociális elemzés 
 

E.2.1.1. A lakosság egészségi állapota 

 

Az egészségügy válságjelenségekkel küzd, a legfontosabbak egyike a lakosság egészségi 

állapotának folyamatos romlása. Emellett vannak strukturális problémák, amelyek érintik a 

megelőzést, az egészségpolitikát, az alapellátást  és még sok mást.  

Nyugaton az orvostudomány fejlődése és az életszínvonal emelkedése révén az átlagos 

életkor növekszik, s az emberek nagyobb hányada éri meg azt a kort, amikor már egyre 

gyakoribbak az idült betegségek.  

Magyarországon sajnos ezzel ellentétes folyamat zajlik. 1981 óta folyamatos csökkenés 

tapasztalható a magyar lakosság nagyságában, és ennek folytatódása esetén, előrejelzések 

szerint a népességszám 2020-ra 9,5 millió alá esik. A magyarországi népességváltozás a 

"nyugati típusú születési arányok" és a "keleti típusú halálozási arányok" keveréke. A magyar 

nők és férfiak halálozási rátája minden korcsoportban magasabb (WHO normák szerint 

elfogadhatatlan) a többi iparosodott ország hasonló adatainál. Hazánk világelső az aktív 

korosztály halálozásában. A várható élettartam jóval alacsonyabb, mint a nyugat-európai 

országokban (74,2 év a nőknél, 64,8 év a férfiaknál). Mégis a magyar lakosság a többi európai 

társadalomhoz hasonlóan öregedik. Ezt nem csupán a 40 éven felüliek nagy száma bizonyítja, 

hanem az is, hogy a lakosság többségét nők alkotják. Egyre kevesebben vannak a TB 

járulékfizetők, és egyre nő azok aránya, akiknek a társadalombiztosítás fizet [49]. 

A lakosság egészségi állapota folyamatosan romlik. A magyar emberek jelentős része 

egészségtelenül étkezik és stresszel teli életet él. Általános jelenség a magas koleszterinszint, az 

elhízás és a magas vérnyomás. Ennek következtében a szív- és érrendszeri megbetegedések 

szerepelnek az első helyen a halálozási okok között. Az EU országokhoz viszonyítva nálunk 

5%-kal gyakoribb ez a halálozási ok.  

Az alkohol- és dohánytermékek fogyasztása folyamatos növekedést mutat. Annak ellenére, 

hogy a magyar emberek az elmúlt időszakban nem sokat törődtek egészségükkel, az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevétele jelentős méreteket ölt. Az egészségügyi kiadások 

mintegy 30-40%-a szükséges az önmagukat rombolók gyógyítására. Sürgős és többoldalú 

beavatkozás szükséges a további egészségi állapotromlás megakadályozására. Mivel a gazdaság 

jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy több pénzt fordítsunk egészségünkre, egyre inkább a 

tudatos öngyógyítás támogatása kerül előtérbe, amelynek feltétele az emberek életmódjának 
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gyökeres megváltoztatása. A siker elérésében nagy szerep hárul a gyógyszerészre, mint 

egészségnevelő szakemberre. 

 
E.2.1.2. Fogyasztói szokások az öngyógyítás területén 

 

Ebben a részben először egy, a Chinoin gyógyszergyár megbízásából készült fogyasztói 

piackutatás eredményeit ismertetem [54,55], majd az általam készített felmérés eredményeit 

elemzem. 

a.) A Chinoin által készíttetett piackutatás többek között arra keresi a választ, hogy az OTC 

készítmények megvásárlásánál milyen szempontok játszanak szerepet, illetve mi befolyásolja a 

gyógyszerek kiválasztását . 

Alapvetően fontos annak ismerete, hogy ki végzi a gyógyszerek beszerzését. A válaszok 

megoszlása a hipotézisnek megfelelően alakult: 

 

13. táblázat 

Az Ön családjában ki végzi a gyógyszerek beszerzését? 

 
Háziasszony 65,8% 
Férj 11,9% 
Szülők 19,0% 
Egyéb (nagyszülő, gyerek stb.) 3,4% 

 

A kiválasztott személyek a következő indokok miatt vásárolják az OTC készítményeket: 
 

14. táblázat 
Miért az előző kérdésben megjelölt személy végzi a gyógyszerek beszerzését? 

 
Ő ér rá vásárolni 16,4% 
Ő szokott vásárolni 39,4% 
Ő tudja, hogy mire van szükség 31,5% 
Ő ismeri a gyógyszereket 10,6% 
Egyéb okok miatt 2,2% 
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A válaszadók többsége szerint (55,8%) tehát az OTC termékek vásárlása nem a 

gyógyszertárral, nem a gyógyszerek ismeretével kapcsolatos, hanem a vásárlási szokásokkal. 

Ezt a tényt az egészségnevelésnél figyelembe kell venni. 

Fontos, hogy milyen szempontok alapján választanak ki egy-egy készítményt a fogyasztók. 

A lehetséges válaszok között a következő fontossági sorrend alakult ki az első helyen 

megnevezett szempontok alapján: 

15. táblázat 
Ön milyen szempontok alapján választ ki egy készítményt a gyógyszertárban? 

 
Tapasztalat (már ismerem) 40,6%
Az orvos ajánlása 32,8%
A gyógyszerész ajánlása 10,9%
Rokon, ismerős ajánlása 5,5%
Ne gyógyszer legyen 4,9%
Reklám hatása 2,3%
Megérje az árát 1,6%
Alacsony ár 1,3%
Csomagolás -

 
A legfőbb hipotézist és gyakorlati indoklást cáfolni látszik az a tény, hogy az emberek 

döntő többségénél nem az ár a legfontosabb szempont a vény nélkül kapható termékek vásárlása 

esetén. Talán a fentiekkel is magyarázható a Panadol sikere, emelkedő forgalma annak ellenére, 

hogy ára magasabb a versenytársakénál. Az élen a tapasztalat áll, s ezt követik az ajánlások. 

A fentiekben láttuk, hogy a csomagolás az utolsó helyre került a vásárlás szempontjai 

között, ez tehát a gyógyszereknél nem játszik döntő szerepet. A piackutatás készítői azonban 

önállóan is feltették a kérdést. E szerint a csomagolás legfontosabb szempontjai a 

következőképpen alakultak (első helyen említett válaszok szerint): 
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16. táblázat 

Melyek egy gyógyszer csomagolásának legfőbb szempontjai? 

Legyen ráírva a használati utasítás 51,0% 
A gyógyszer neve jól látsszék 23,4% 
Gyógyszernek nézzen ki 9,9% 
Erős dobozban legyen 5,3% 
Szépség, dekoratív megjelenés 4,9% 
Ne nézzen ki gyógyszernek 4,9% 
Ne legyen dobozban 0,8% 

 
 A legfontosabbnak a használati utasítást találták a megkérdezettek. A betegtájékoztatón túl 

célszerű (és kötelező is), ha a gyógyszerész is elmondja a betegnek az adott készítménnyel 

kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.  

Érdekességként kiemelhető még az is, ahogyan a gyógyszerszerű külsőt és az erős dobozt 

rangsorolták a megkérdezettek. Ezek szerint a doboz tartóssága a gyakorlati használat és a 

tárolás miatt, a megjelenése pedig a megkülönböztethetősége miatt lényeges dolog a vásárlók 

számára. 

Az öngyógyítás szempontjából nagyon fontos annak ismerete, hogy milyen vény nélküli 

gyógyszereket használnak leggyakrabban az emberek. A válaszadók öt gyógyszernevet 

mondtak, és ezek alapján a rangsor az alábbiak szerint alakult (relatív gyakoriság, 100% - az 

összes válaszadó): 

17. táblázat 

Milyen vény nélkül kapható gyógyszereket ismer? 

 
Algopyrin 74,8%
Rubophen 43,8%
Kalmopyrin 37,5%
Quarelin 27,9%
No-Spa 26,1%
C-vitamin 24,3%
Demalgon 24,1%
Bilagit 18,5%
Aspirin 14,3%
Panadol 14,0%
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Igen jelentős kérdés, hogy milyen forrásokból szerzik be a fogyasztók az OTC-

készítményekkel kapcsolatos ismereteiket. A leggyakrabban használt forrásokat kellett a 

válaszadóknak fontossági sorrendbe rakni. Az első helyre sorolt, tehát a legfontosabbként 

említett források rangsora az alábbiak szerint alakult (relatív gyakoriság 100 - az összes 

válaszadó): 

 

18. táblázat 
Honnan szerzi be információit a vény nélküli gyógyszerekről? 

 
Orvos 49,6% 
TV-reklám 13,8% 
Gyógyszerész 10,0% 
Gyógyszertári reklám 8,3% 
Ismerős, rokon 6,8% 
Szórólap, prospektus a gyógyszertárban 6,4% 
Újságcikk 2,8% 
Újságreklám 2,0% 
Rádióreklám 0,5% 

 
A szakember kompetenciája tehát vitathatatlan a vény nélkül kapható gyógyszerek esetében 

is. Az emberek fele elsősorban az orvos véleményét veszi figyelembe. Meglepő azonban, hogy 

közvetlenül utána a TV-reklám következik, megelőzve a gyógyszerészt is. Figyelemre méltó a 

sajtó, és mindenekelőtt  a rádió igen alacsony besorolása. 

A következő kérdés azt vizsgálta, hogy a gyógyszerek beszedésénél az emberek milyen 

mértékben követik az egyes szabályokat (relatív gyakoriság 100 - az összes válaszadó): 

 

19. táblázat 

 
A gyógyszerhez mellékelt utasítás 29,1% 
Az orvos tanácsa 27,0% 
Bármikor szedi, ha szükséges 24,6% 
A gyógyszerész tanácsa 17,4% 
Egyéb  2,1% 
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Legtöbben tehát a mellékelt betegtájékoztatóban foglaltakat követik. Az összes válaszadó 

csaknem fele a szakemberek tanácsai szerint jár el, tehát megerősíthetjük azt a tapasztalatot, 

hogy az OTC termékek szedésére elsősorban az orvosnak, illetve ezután a gyógyszerésznek 

jelentős hatása lehet. A megkérdezettek csaknem egynegyede azonban saját maga dönt és akkor 

szed gyógyszert, ha azt indokoltnak találja. 

A családok többségében mindig van otthon valamilyen gyógyszer. Egyrészt készenléti, 

gyakrabban használt termékekből, másrészt az orvos által konkrét betegségekre felírt és a szedés 

után megmaradt gyógyszerekből. Az otthon lévő gyógyszerekkel kapcsolatos válaszok 

megoszlása a következő volt (relatív gyakoriság 100% - az összes válaszadó): 

 

20. táblázat 

Hány féle gyógyszert tart otthon? 

 
4-5 féle van otthon 34,5% 
8-10 féle van otthon 38,8% 
15-20 féle van otthon 15,6% 
több, mint 20 féle van otthon 10,1% 
nincs otthon, csak akkor veszek, ha kell 1,0% 

 

 
b.) A következőkben az általam készített, saját szerkesztésű közvélemény-kutatás 

eredményeit ismertetem (lásd. 4. ábra). 

 A felmérést lakossági körben, előre összeállított, név nélkül kitöltendő kérdőívek 

segítségével, személyes megkérdezés módszerével végeztük. Területileg Győr-Moson-Sopron 

megye gyógyszertáraiban, az ott dolgozó kollégák segítségével végeztük a munkát. A kutatás 

során elsősorban az öngyógyítás elterjedtségére, a vény nélkül is kapható gyógyszerek 

használatára, a gyógyszerész, mint információforrás helyére az öngyógyítás rendszerében, és 

egyéb öngyógyítással kapcsolatos szokásokra kértem választ. A kérdőíveket a megkérdezettek 

helyben töltötték ki, a felmerülő válaszadói félreértéseket a gyógyszerészek kiküszöbölték. 850 

kérdőívet adtam ki, 838 visszaérkezett hozzám, ebből 22 részben hiányosan volt kitöltve. 
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 A válaszadókat véletlenszerűen választottuk ki, megoszlásuk a következőképpen alakult:  
 

 
5. ábra 

A válaszadók kor szerinti megoszlása 

18 - 35 év
21%

36 - 50 év
35%

51 - 65 év
36%

66 év felett
8%

 
 

 

 
6. ábra 

A válaszadók nemek szerinti megoszlása 

nõk
71%

férfiak
29%
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7. ábra 

A válaszadók családi állapot szerinti megoszlása 

egyedülálló
18%

házas, gyermek
nélkül
11%

házas,
gyermek(ek)kel

71%

 
 

 
 8. ábra 

A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlás: 
 

felsõfokú
20%

érettségi
44%

szakmunkásképzõ
22%

8 általános
14%
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9. ábra 

A válaszadók lakóhely nagysága szerinti megoszlása 

5 000 lakos alatt
65%

5 000 - 100 000
lakosig

29%
100 000 lakos felett

6%

 
 

 
Az alábbiakban a kutatás eredményeit ismertetem kérdések szerint tagolva. 

Mint arra a dolgozat korábbi fejezeteiben többször is utaltam, a vény nélküli gyógyszerek 

számának emelkedésével a gyógyszerész szerepe is átértékelődik. Ha jól alkalmazkodik a 

megváltozott körülményekhez, akkor megbecsülése nő. Ezt támasztja alá az is, hogy a betegek 

több mint a fele (53%), a gyógyszerészt jelölte meg első helyen, mint legfontosabb 

információforrást a vény nélküli gyógyszerekről. A második helyen az orvos áll (29 %), utána 

az " ismerős, rokon", majd a tv- és rádió reklám következik, és a gyógyszertár kirakata zárja a 

sort: 

 

21. táblázat  

Honnan szerzi be információit a vény nélküli gyógyszerekről? 

 
Gyógyszerész 53%
Orvos 29%
Ismerős, rokon 8%
TV-, rádió reklám 7%
Gyógyszertár kirakata 3%

 
 Szerencsére tehát a fogyasztók elsősorban a szakemberek tanácsaira támaszkodnak. Ez a 

sorrend néhány helyen különbözik az előzőekben ismertetett felmérés eredményétől. Ennek 

valószínűleg az elsődleges oka az, hogy az általam készített kérdőív kitöltését a gyógyszertárban 
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végezték az ott megfordulók, míg az előzőekben ismertetett piackutatás nem kapcsolódott a 

gyógyszertárhoz. 

 

A következő kérdésre (Mit tesz enyhébb panaszok esetén?) adott válaszok is megerősítik 

azt, hogy a betegek ragaszkodnak a már ismert és bevált gyógyszerekhez, és hogy bíznak 

gyógyszerészük tanácsában. 

A kérdésre adott válaszok a következőképpen alakultak: 

 

22. táblázat 

Mit tesz enyhébb panaszok jelentkezése esetén? 

 
A gyógyszertárban kérek egy már ismert gyógyszert a panaszomra 27%
A gyógyszertárban tanácsot kérek a gyógyszerésztől 19%
Általában valamilyen "háziszert" használok 16%
Csak akkor szedek gyógyszert, ha a "háziszerek" nem segítettek 15%
Semmit sem teszek, remélem, hogy a panaszok maguktól 
megszűnnek 

14%

Orvoshoz fordulok 9%
 
Arra a kérdésre, hogy elolvassák-e a betegtájékoztatót a vény nélküli gyógyszerek bevétele 

előtt, a következő válaszok születtek: 

 

23. táblázat 

Elolvassa-e a betegtájékoztatót a vény nélküli gyógyszerek bevétele előtt? 
 

Mindig 64%
Általában 26%
Néha 8%
Soha 2%

 
Mivel a betegek túlnyomó többsége támaszkodik a betegtájékoztatóban leírt információkra 

(sokszor a betegek elfelejtik a gyógyszerészüktől kapott tanácsokat, vagy korábbról megmaradt 

gyógyszert vesznek be), fontos, hogy ezek mindenki számára érthetőek legyenek.  

A következő pontban hat állítást olvashattak a betegek. Meg kellett jelölniük, hogy az adott 

állítás jellemző-e rájuk, vagy sem. A következő eredmény született: 
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1. Enyhébb panaszok esetén nem fordulok azonnal orvoshoz, hanem megpróbálom 

magamat meggyógyítani. 

 

A válaszok az alábbiak szerint alakultak: 

 
jellemző 78%
is-is 16%
nem jellemző 6%

 
A "megpróbálom magamat meggyógyítani" egyaránt magában foglalja a gyógyszerekkel és 

az ún. népi gyógymódokkal végzett öngyógyítást. Mindenképpen szerencsésnek mondható, 

hogy a betegek enyhébb, könnyen azonosítható panaszaikkal nem terhelik az orvost és közvetve 

esetleg a társadalombiztosítást. Bár véleményem szerint a fenti eredmény nem elsősorban a 

tudatos öngyógyítás elterjedtségét fejezi ki, hanem elsősorban az ún. népi gyógymódokkal való 

próbálkozást, és ezáltal pénzmegtakarítást jelent.  

 

2. Gyakran elegendő, ha a gyógyszerészhez fordulok tanácsért. 

 

Az eredmény így alakult: 

 
jellemző 45% 
is-is 37% 
nem jellemző 18% 

 
A megkérdezettek csaknem fele tehát enyhébb panaszok esetén a gyógyszerész tanácsait 

kéri és elfogadja azokat. Több mint egyharmaduk még nem érzi ezt egyértelműen. Ezért is 

fontos, hogy határozott, érthető, megalapozott tanácsainkkal az ő bizalmukat is megnyerjük. 

 

3. Csak olyan gyógyszert veszek be, amit az orvos ajánlott, ill. írt fel. 

A válaszok megoszlása: 

 
jellemző 24% 
is-is 38% 
nem jellemző 38% 
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Akik ezt az állítást jellemzőnek találták, kisebb bajaikkal is orvoshoz fordulnak, és azoktól 

veszik el az időt, akik súlyosabb betegek. Remélhetőleg a gyógyszertárban szerzett jó 

tapasztalat őket is meggyőzi a gyógyszerész szaktudásáról. 

 

4. Ha megpróbálom önmagamat kezelni, árthatok az egészségemnek. 

 

A válaszok így alakultak: 

 
jellemző 20% 
is-is 39% 
nem jellemző 41% 

 
Általában ugyanazok találták ezt az állítást jellemzőnek akik az előzőt is. 

Végül két mondat a gyógyszerreklámról. 

 

5. A tv-ben látott gyógyszerreklám hatására már vásároltam gyógyszert. 

 

A válaszadók kevesebb, mint egyötöde találta ezt jellemzőnek: 

 
jellemző 19% 
is-is 29% 
nem jellemző 52% 

 
6. Jónak tartom a tv-ben sugárzott gyógyszerreklámokat, hisz ezáltal sok új információt 

kapok a gyógyszerekről. 

 

 

Nagyrészt ugyanazok jelölték meg a "jellemző" mezőt, akik az előző kérdésnél is: 

 
jellemző 23% 
is-is 41% 
nem jellemző 36% 

 
Az utóbbi két kérdésre adott válaszokat váratlannak találtam, hisz ezek ellenkeznek 

mindennapos tapasztalataimmal. Kollégáimmal együtt én úgy érzékeltem, hogy egy-egy 
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televíziós reklámkampány jelentősen növeli az adott készítmény iránti keresletet (pl. Panadol, 

Centrum). 

A közvélemény-kutatás további részében a leggyakoribb enyhe (OTC készítményekkel 

eredményesen gyógyítható) panaszokat, illetve betegségeket kerestem. Az egyik erre irányuló 

kérdésben 11 enyhébb probléma közül azokat kellett kiválasztani, amelyek kezelésére a 

válaszadó az elmúlt három hónapban vény nélküli készítményt szedett. A megkérdezettek 

mindössze 2%-ánál nem lépett fel semmilyen panasz az adott időszakban. Legtöbben fejfájással 

(is) küszködnek, ennek megemlítése meghaladta a 20%-ot. 

A válaszok százalékos megoszlását szemlélteti az alábbi táblázat: 

 

24. táblázat 

Melyik panaszok kezelésére használt vény 
nélkül vásárolt gyógyszert az elmúlt 3 hónapban? 

 
Fejfájás 21,1% 
Megfázás, nátha 14,6% 
Köhögés, torokfájás 11,9% 
Vitaminhiány9 (vélt vagy valós) 10,9% 
Gyomor-, bélrendszeri panaszok 9,5% 
Izületi-, izomfájdalmak 8,4% 
Fogfájás 6,7% 
Idegesség, "stressz" 5,7% 
Bőrgyógyászati problémák 4,2% 
Fáradékonyság, kimerültség 3,2% 
Nem észlelt panaszt 2,0% 
Alvászavarok 1,8% 

 
Alvászavarban – a kérdőívek kitöltése során jelenlévő kollégák elmondása szerint -többen 

szenvedtek, de nagyrészük ezen vényköteles készítménnyel próbál enyhíteni. Ezzel 

magyarázható a fenti 1,8%-os eredmény. 

 A következő kérdésben az előbbiekben felsorolt panaszok közül kellett a válaszadónak - 

gyógyszerszedéstől, kezeléstől függetlenül - kiválasztani azt a hármat, amelyik a leggyakrabban 

jelentkezik. Az eredményül kapott sorrend, csak kis mértékben tér el a fentitől: 

 
                                                           
9 Az adott időszakban valamilyen vitaminkészítményt szedett 
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25. táblázat 
Melyek a leggyakrabban jelentkező „enyhe” panaszok? 

 
1. Fejfájás 
2. Megfázás, nátha 
3. Köhögés, torokfájás 
4. Izületi-, izomfájdalmak 
5. Gyomor-, bélrendszeri panaszok 
6.-7. Idegesség, "stressz" 
6.-7. Fáradtság, kimerültség 
8. Vitaminhiány 
9. Alvászavarok 
10. Fogfájás 
11. Bőrgyógyászati problémák 

 
 
Az utolsó kérdésben arra kerestem a választ, hogy mit tesz a beteg, ha a szükséges 

gyógyszer vény nélkül is kapható, de receptre felíratva támogatásban részesül. Az eredmény: a 

betegek több mint 70% vállalja a sorban állást az orvosnál, hogy olcsóbban juthasson 

gyógyszeréhez: 

 
Ha az ön számára szükséges gyógyszer vény nélkül is kapható, de 

vényre támogatásban részesül, melyik megoldást választja? 
 

Felíratja a gyógyszert.                                      71% 
A gyógyszertárban teljes áron megveszi azt.    29% 

 
Ez a kérdés inkább elméleti jellegű volt, hiszen mára már elenyészőre csökkent a támogatott 

OTC készítmények száma. Nyugati országokban a betegek általában nem várakoznak az 

orvosnál hasonló helyzetben. A különbség oka valószínűleg a keleti és a nyugati országok eltérő 

anyagi helyzetében keresendő. 

Megállapítható, hogy a betegek nagy része felkeresi problémáival a gyógyszerészeket, 

akiknek minél előbb alkalmazkodniuk kell (továbbképzésekkel, kommunikációs képességeik 

javításával, stb.) a megváltozott körülményekhez. A beteg-gyógyszerész kapcsolatot erősítik 

célszerűen, ízlésesen berendezett patikák is, melyek növelik a betegek gyógyszertár és 

gyógyszerészek iránti bizalmát. Látható, hogy még mindig sok beteg fordul (sokszor 
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feleslegesen) enyhébb panaszokkal is orvoshoz, ezért van (az öngyógyítás területén is) nagy 

jelentősége a jó gyógyszerész-orvos kapcsolatnak. 

 
E.2.2. Gazdasági elemzés 
 
E.2.2.1. A világ OTC piaca 
 
A gyógyszertárakban vény nélkül vásárolt termékek forgalma az összes gyógyszerforgalmon 

belül 1999-ben 18% volt (10. ábra). 

 

10. ábra 

A vény nélkül vásárolt termékek forgalmának aránya a világ teljes gyógyszerforgalmához 

viszonyítva, érték szerint 1999-ben 

vény nélkül
 18 %

 
  Adatforrás: IMS 
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   A világ OTC forgalmának kiemelkedően magas hányada bonyolódik az USA-ban (31%), 

mely a gyógyszerpiac nagyfokú liberalizáltságának, az alacsony áraknak és a túlzott 

gyógyszerfogyasztásnak tudható be. Európa a második legnagyobb piaca a kézi eladású 

gyógyszereknek [48,56]. 

 

11. ábra  

A világ OTC forgalmának megoszlása 1998-ben 

USA
31%

Japán
17%

Európa
29%

Dél- és Kelet-
Ázsia

4%
Egyéb
11%

Latin-Amerika
8%

 
Adatforrás: James Dudley Management  

 
Fontos még a világ OTC-forgalmának indikáció szerinti felosztása is. Eszerint a 

fájdalomcsillapítók állnak az első helyen a teljes  OTC eladások 18%-ával, megelőzve a 

köhögés- és megfázás elleni készítményeket (16%) és a bőrgyógyászati készítményeket (13%) 

(12. ábra). 
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12. ábra 

Vezető termékcsoportok a világ OTC-piacán 1999-ben 

Köhögés- és 
megfázás elleni 

szerek
16%

Digesztivumok
12%

Tonikumok
3%

Bőrgyógyászati 
készítmények

13%

Egyéb
27%

Vitaminok/ásványi 
anyagok

11%

Fájdalomcsillapítók
18%

 
Adatforrás: IMS 

E.2.2.2. Az európai OTC-piac 

 

Az OTC-készítmények forgalmának a teljes gyógyszerfogyasztáshoz viszonyított aránya 

eltérő a különböző európai országokban (26. táblázat) [59,60]. 

 

26. táblázat 

Az öngyógyítás aránya a teljes gyógyszerfogyasztáshoz képest néhány európai országban 

(%)-1998-ban 

 
Ország Öngyógyítás 

aránya (%) 
Svájc 29% 
Németország 18% 
Franciaország 18% 
Belgium 18% 
Olaszország 14% 
Ausztria 13% 
Anglia 12% 
Spanyolország 12% 
Hollandia 10% 

Adatforrás: IMS 
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A táblázatból látható, hogy Svájcban messze a legmagasabb az öngyógyítás aránya. Ezután 

az európai OTC-piacot vezető Franciaország és Németország valamint Belgium következik 

(lásd. 13. ábra). 

A 13.ábrán Európa OTC piacának országonkénti megoszlását mutatom be 1998-ben. 

 

13. ábra 

Európa OTC piacának megoszlása 1998-ben 

Lengyelo.
2.6%Spanyolo.

5.3%

Hollandia
2.2%

Ausztria
1.4%

Franciao.
23.6%

Portugália
1.0%Németo.

38.7%

Belgium
3.5%

Olaszo.
10.6%

Finno.
1.7% Egyesült Kir.

9.4%

 Adatforrás: IMS 

 
Az európai OTC-piacot Németország (38,7%) és Franciaország (23,6%) vezeti messze 

megelőzve a harmadik helyen álló Olaszországot (10,6%) és a negyedik Angliát (9,4%). 

Magyarország és a többi volt szocialista ország csak néhány százaléknyi arányban részesedik az 

európai OTC-piacból [46,59]. 

1997-ben Európa két fele között az OTC-piac megoszlása a következőképpen alakult: 

 
Nyugat-Európa 94,7%
Kelet-Európa 5,3%

Adatforrás: IMS 
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A következőkben az európai OTC piacot hatástani csoportok szerint tagozódását mutatom be 

[62, 63]. 

 

14. ábra 

A legfőbb OTC-kategóriák Európában - 1998 

Digesztívumok
12%

Vitaminok/ásványi 
anyagok

12%

Bőrgyógyászati 
készítmények

12%

Egyéb
20%

Fájdalomcsillapítók
15%

Tonikumok
6%

Vérkeringésre ható 
szerek

6%

Köhögés, 
meghűlés 

gyógyszerei
17%

 
Adatforrás: IMS 

 

A legnagyobb kategória a köhögés és megfázás elleni szerek (17%). E piac azonban erősen 

függ az időjárástól, így az ide tartozó termékek fogyasztása érthetően jóval magasabb 

Angliában, mint pl. Olaszországban [48]. Érdekes megnézni, hogy a vezető termékcsoporton 

belül, a meghűlésre ható szerek alcsoportjában melyek a legkedveltebb gyógyszerformák [56]. 

Az tapasztalható, hogy a megszokott tabletta (kapszula) után az aerosol, spray forma a 

leggyakoribb ebben a csoportban (15 ábra). 
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15. ábra 

A meghűlés elleni gyógyszerek gyógyszerforma szerinti megoszlása Európában (1995-es 

forgalom alapján)  

Tabletta
23%

Aerosol, spray
22%

Gyógyszer-por
13%

Orrcsepp
10%

Orális mixtura
9%

Krém, kenőcs
9%

Egyéb
14%

 
Adatforrás: IMS 

 
A többi csoporthoz képest a köhögés és megfázás elleni szerek között találjuk a legtöbb 

páneurópai terméket. 

A második legnagyobb kategóriába a fájdalomcsillapítók tartoznak (15%). A csoport 

legjelentősebb és legismertebb készítménye az Aspirin. Ezenkívül a paracetamol tartalmú szerek 

is nagyon népszerűek. 

Az emésztőrendszerre ható szerek 12%-kal részesednek a piacból. Legnépszerűbb tagjai a 

hashajtók és az emésztési zavarokat megszüntető szerek. Növekvő és várhatóan erős verseny 

elébe néző piac, mivel néhány etikus, nagy forgalmú készítményt, mint pl. néhány H2-receptor 

blokkolót amerikai példa alapján a közelmúltban néhány országban OTC kategóriába soroltak 

(lásd még E.3. fejezet). Az eset érdekessége, hogy a szóban forgó készítmények átsorolásuk 

idején nagyrészt még szabadalmi védettség alatt álltak (pl. Tagamet, Zantac,). Az ilyen - 

originális - gyógyszereket pedig ritkán lehet OTC kategóriába vinni. A hagyományos gyakorlat 

az, hogy előbb a gyógyszerek generikus változata jelenik meg, majd hosszú évek alkalmazása és 

tapasztalata alapján engedélyezik a hatóságok az OTC státuszt.   

A vitaminok 12%-os részesedésükkel szintén előkelő helyet foglalnak el az európai OTC-

piacon. Egy ország gyógyszerforgalmának mintegy 2,4%-át teszik ki ezek a készítmények. A 

csoporton belül a legkedveltebbek a multivitamin-ásványi anyag kombinációk (pl. Centrum, 

Supradyn).  

 

E.2.2.3. A vény nélküli gyógyszerek forgalmának alakulása Magyarországon 
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A következő ábrákon a hazai OTC-piac, pontosabban a vény nélkül is kapható (támogatott és 

nem támogatott) készítmények forgalmának alakulását tekintem át. 

Általánosságban megállapítható a 16. ábra szerint, hogy az OTC-piac értékben 15,1%-át, 

dobozszámban 38,9%-át, s készítményszámban nézve 17,1%-át teszi ki az 1995. évi első féléves 

gyógyszerforgalomnak. Az előző évhez viszonyított növekedés üteme legerősebb 

dobozszámban, majd értékben, s végül készítményszámban [64]. 

 

16. ábra 

Az OTC-termékek piaci részesedésének alakulása százalékban Magyarországon  1990-1995 

első félévéig 

termelői áron vett érték, doboz-forgalom és termékszám szerint 
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Adatforrás: pharmaFELAX 
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27. táblázat 

Az OTC (vény nélkül is kapható) gyógyszerek piaci forgalmának alakulása Magyarországon 

1990-1995 

 
Forgalom 1990 1991 1992 1993 1994 1995

(I.-VI.)
    
Érték                milliárd Ft 2,0 3,0 3,5 4,3 7,3 6,0
  Hazai           részesedés % 77,6 78,5 77,9 78,0 77,6 62,2
  Külföldi        részesedés % 22,4 21,5 22,1 22,0 22,4 37,8
    
Dobozszám     millió doboz 126,6 109,6 117,1 107,2 108,6 61,3
  Hazai           részesedés % 85,4 83,2 83,5 83,9 84,9 85,7
  Külföldi        részesedés % 14,6 16,8 16,5 16,1 15,1 14,3

Adatforrás: pharmaFELAX

 
A piac változását értékben mérve a hazai készítmények részaránya csökken a külföldiek 

javára, de még mindig hazai vezetés látható. Dobozszámban a külföldi készítmények 14-16 % 

körüli részaránya évekre visszamenően állandó. (A dobozszámmal jellemzett elemzésnél 

azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a különböző országokban a 

dobozok eltérő adagokat tartalmazhatnak.) 

Az OTC termékek forgalmának alakulása a teljes gyógyszerpiac növekedéséhez képest 

jelentős eltérést mutat. Mint ahogy arra a következő fejezetben részletesen kitérek, az eltérés 

elsődleges, meghatározó összetevőjét az időközbeni átsorolásokban találjuk meg. Hiszen az 

OTC gyógyszerek forgalmának növekedése részben olyan termékek forgalmának tulajdonítható, 

amelyek már az előző évben is piacon voltak, de akkor még nem minősültek OTC 

készítménynek. 

Az OTC termékek száma folyamatos növekedést mutat. 1995 első félévében már 418 darabra 

bővült számuk, ami az elmúlt év hasonló időszakához képest 54%-os növekedést jelentett. Ez 

már a teljes magyar gyógyszerpiac 17%-át jelenti készítményszám tekintetében. Értékesítésük 

dobozszámban mért fejlődése 19,1% volt, szemben a teljes gyógyszerpiac 1,2%-os 

növekedésével. 

2000 évi adatok szerint a teljes magyar gyógyszerpiac kb. 16%-a adódik a vény nélkül 

kapható gyógyszerekből ) [108]. 

Az egyes ATC csoportokon belül az OTC készítmények értékbeli és mennyiségbeli 

részarányát vizsgálva, kiemelkedik az R ATC csoport, azaz a megfázás, 
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köhögéscsillapítás gyógyszerei, dobozszám szerint viszont a tápcsatorna és anyagcsere 

gyógyszerei jelentősek a többi csoporthoz képest (17. és 18. ábrák) [64]. 

 
Az ATC csoportok 

Rövidítések a táblázatokhoz: 
A - Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei 
B - Vér és vérképző szervek 
C - Szív és érrendszer 
D - Bőrgyógyászat 
G - Urogenitális rendszer és nemi hormonok 
M - Váz- és izomrendszer 
N - Idegrendszer 
R - Légzőrendszer 
S - Érzékszervek 
V - Egyéb 

 
17. ábra 

OTC-termékek részaránya az egyes ATC csoportokban 

1995 első félévében (termelői áron vett érték szerinti forgalom) 
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Adatforrás: pharmaFELAX 
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18.ábra 

OTC-termékek részaránya az egyes ATC csoportokban 

1995 első félévében (dobozszám szerinti forgalom) 
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Adatforrás: pharmaFELAX 

 
A teljes hazai OTC-piacból viszont értékben a második, dobozszámban mérve az első helyen 

az A, azaz az emésztőrendszerre ható szerek csoportja áll. 10%-nál nagyobb a részesedésük az 

OTC-piacból még a megfázás elleni szereknek és az idegrendszerrre ható készítmények 

csoportjának (19. és 20. ábrák). 

 

19. ábra 

Az ATC csoportok részesedése a hazai OTC piacból 

1995 első félévében (termelői áron vett érték szerint) 
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Adatforrás: pharmaFELAX 
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20. ábra 

Az ATC csoportok részesedése a hazai OTC piacból 

1995 első félévében (dobozszám érték szerint) 
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Adatforrás: pharmaFELAX 

 
Az első 15 OTC készítmény értékben mért forgalmát elemezve megállapítható, hogy az a 

teljes OTC-piac 39%-át jelenti a korábbi több mint 50%-al szemben (1995. évi adatok alapján). 

Ez mindenképpen a termékválaszték jelentős bővülésével hozható összefüggésbe (21. ábra). 

 

21. ábra 

Az első 15 OTC termék (vény nélküli gyógyszer) rangsora 

termelői áron vett forgalmi érték alapján, 1995 első félévében 
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Adatforrás: pharmaFELAX 
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A fenti diagramban szereplő gyógyszerek közül a Diaphyllin és a Tisasen A+B receptre 

felírva 1995-ben 90%-os társadalombiztosítási támogatásban részesült. Ezen kívül némelyik 

készítmény közgyógyellátás terhére térítésmentesen rendelhető. A statisztikai adatokból nem 

deríthető ki, hogy a diagramon ismertetett fogyási értékek közül mennyi volt ténylegesen 

öngyógyszerezés.  

A következő (28. táblázat) táblázatban a teljes hazai OTC piac legnagyobb forgalmat elért 

termékeit mutatom be 2000. évi adatok alapján. A 10 legnagyobb forgalmú termék adja a teljes 

piac 22-%-át. 

 

28. táblázat 

Az első tíz OTC termék forgalma (millió USD, fogy. áron)  

és piaci részesedése (%) 2000-ben 

 

Termék neve Forgalom (millió USD) Piaci részesedés (%) 

Algopyrin 8,34 6,0 

Centrum A-Z 3,86 2,8 

Quarelin 2,77 2,0 

Nizoral 2,42 1,7 

Béres Actival 2,37 1,7 

Tisasen A+B 2,36 1,7 

Vitamin C 2,31 1,7 

Bilagit 2,13 1,5 

No-Spa 1,92 1,4 

Coldrex 1,85 1,3 

Adatforrás: IMS 
 
Megfigyelhető, hogy a 10 legnagyobb forgalmú készítmény között 3 fájdalomcsillapító 

(Algopyrin, Quarelin, No-Spa) és 3 vitamin (Centrum A-Z, Béres Actival, Vitamin C) is 

szerepel, ezért érdemes e két kategóriát részletesebben elemezni. 
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Fájdalomcsillapítók 

 

    A fájdalomcsillapítók vezető gyógyszereit, és az ágazaton belüli %-os részesedésüket a 

következő táblázatban mutatom be [66]. 

 

29. táblázat 

A fájdalomcsillapítók vezető készítményei 1994-ben és 2000-ben 

 
 termék 1994 (%) termék 2000 (%) 

1. Algopyrin 35,5 Algopyrin 24,61
2. Quarelin 13,6 Quarelin 8,18
3.  Kalmopyrin 6,1 No-Spa 5,67
4. Aspirin 5,9 Diclofenac-Pharmavit 5,46
5. Panadol 4,8 Astrix 4,33
6. Rubophen 4,7 Voltaren Emulgel 4,26
7. Demalgon 3,9 Flector EP 4,21
8. Coldrex 2,5 Aspirin plus C 3,66
9. Aspro 2,5 Saridon 3,40

10. Paracetamol-
Pharmavit 

2,1 Rubophen 3,11

Adatforrás: pharmaFELAX és IMS 

 
Megállapítható, hogy míg 1994-ben a 10 legnagyobb forgalmú termék a fogyasztás több 

mint 80%-át adta, 2000-re ez az érték 67%-ra csökkent. Az első két helyen szereplő készítmény 

mindkét évben azonos (Algopyrin, Quarelin). A Chinoin gyógyszergyár 1994-ben 3, 2000-ben 

pedig 4 termékkel képviselteti magát a 10 legnagyobb forgalmú termék között a vizsgált 

kategóriában (Algopyrin, Quarelin, No-Spa, Rubophen).  
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Vitaminok 

30. táblázat 

Vezető vitaminkészítmények termelői áron vett forgalma 1995-ben 

 
termék gyártó millió Ft
Vitamin C EGIS 339,3
Vitamin B1 Chinoin 169,5
Supradyn Roche 160,1
Centrum Lederle 157,9
Polybé Richter 120,2
Gerovit EGIS 113,6
Materna Lederle 97,8
Polyvitaplex 8 Chinoin 88,8

Adatforrás: pharmaFELAX 
 
Az adatokból sajnos nem derül ki, hogy ezek közül a vitaminok közül mennyit használtak fel 

öngyógyításra, ill. megelőzésre és mennyit szedtek orvosi utasításra. Hiszen közülük az elemzés 

készítésének időpontjában Gerovit 90%-os támogatást élvez, valamint némelyik 

közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelhető. Az öngyógyítás területén egyre 

jelentősebbek a multivitamin-ásványianyag kombinációk (pl. Supradyn, Centrum), melyek a 

teljes vitaminforgalomból 1995-ben 17%-al részesedtek, és mint a következő táblázatban 

látható, 2000. évi vitaminpiacot két kombinált készítmény vezeti (Centrum A-Z, Béres Actival) 

(31. táblázat). 
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31. táblázat 

Vitaminkészítmények piaca 2000-ben 

 
Név: Részesedés (%) 
Centrum A_Z 12,93
Béres Actival 7,94
Vitamin C (Egis) 7,74
Calcium Pharmavit 5,70
Supradyn 4,80
C-vitamin (Human) 4,01
Magne B6 3,93
Calcium-Sandoz 3,13
Vitamin B1 3,06
Cetebe 3,01
Egyéb  43,76

Adatforrás:IMS 

 
A fenti adatokat elemezve megállapítható, hogy a 10 legnagyobb forgalmú készítmény a 

teljes vitaminforgalomnak több mint a felét reprezentálja.  
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E.3. Az OTC-kategóriába való átsorolás tanulmányozása, nemzetközi 

összehasonlítás 
 

A WHO Európai Regionális Irodájának 1988-ban kiadott "Öngyógyszerezés Európában" 

című tanulmányából is kitűnik [71], hogy az európai kormányok általános irányvonala az, hogy 

egyszerűsítsék a receptköteles gyógyszerek hozzáférhetőségét. Ezek a kormányok megkezdték a 

gyógyszerek áttekintését és jóváhagyták bizonyos szerek átsorolását a vénykötelesből a 

szabadon vásárolható kategóriába [72]. 

Az OTC-piac fejlődése szempontjából fontos a gyógyszergyárak érdekeltsége is. A 

támogatott listáról való lekerülés miatt egyrészt adott a gyógyszergyártók számára a 

stratégiaváltás kényszere, másrészt adott a lehetőség is, hogy a termék, ill. a hozzá kapcsolódó 

piaci tevékenység változtatásával - a hatóságokkal történő egyeztetés után - saját maguk 

sorolják át termékeiket  [73] . Az OTC-kategóriába kerülés általában megadja a gyártók számára 

a szabad reklámozás és árképzés lehetőségét, ami kompenzálhatja a támogatás megszűnésével 

járó forgalomcsökkenést. Az OTC-kategóriába való átvezetés sikerét példázza a Peptic AC és a 

Tagamet HB nevű készítmény a H2-antagonisták közül, melyek 1995 közepén történt átsorolása 

egyharmadával növelte a gyomorégés elleni nem vényköteles szerek 1 milliárd USD értékű 

amerikai piacát [9]. Ez a növekedés egyedülálló az OTC-k területén és nem valószínű, hogy 

bármelyik más terápiás kategória vagy ország meg tudná ismételni ebben az évszázadban. Az 

OTC-piac növekedéséhez szükséges feltételek a helyükön vannak: a szabályozói hatóságok 

egyre több terméknek adják meg az OTC státuszt, a vényköteles termékekre a 

költségmegtakarítás terhe nehezedik minden jelentősebb piacon, és az ipar készen áll a váltásra. 

Az egyedüli tényező, ami úgy látszik még hiányzik, - főképp Közép-Kelet-Európában - a 

fogyasztók hajlandósága többet költeni öngyógyszerezésre. E mögött többek között a 

korlátozott fogyasztói fizetőképesség áll.  

A vénykötelesből a vény nélküli kategóriába való átsorolások száma országonként igen 

nagy eltéréseket mutat, és jól jellemzi az adott ország OTC piacának nagyságát, és ezáltal az 

öngyógyszerezés elterjedtségét [74]. A 22. ábra néhány nyugat-európai országban és az USA-

ban 1995 augusztusában történt átsorolások számát szemlélteti [48]. 
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22. ábra 

Az 1995 augusztusban vény nélkülivé vált gyógyszerek száma 
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                                                                                Adatforrás: James Dudley Management 

 
Magyarországon a Wellcome által előállított, a herpesz megelőzésére és kezelésére szolgáló 

Zovirax 2g kenőcs esetén történt először átsorolás a receptkötelesből a vény nélküli kategóriába 

(1993. decemberében). 

Aztán 1995 márciusában a gyógyszerek ártámogatási rendszerében bekövetkezett 

változások keretében zajlott le az első nagyobb átcsoportosítás (32. táblázat) [76]. 
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32. táblázat 

 
ATC csoport A vény nélküli 

gyógyszerek száma 

Gyógytermékek 

száma 

OTC készítmények 

száma10 

 1 2  1 2 

A 88 111 128 216 239 

B 1 9 22 23 31 

C 14 19 27 41 46 

D 36 45 31 67 76 

G 3 6 10 13 16 

M 14 18 38 52 56 

N 48 50 30 78 80 

R 15 48 61 76 109 

1: 1995 március előtt; 2: 1995 március után 

                                                                                                          Adatforrás: OGYI 

 
A - Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei 
B - Vérképzőszervek gyógyszerei, vérkészítmények 
C - Kardiovaszkuláris szerek 
D - Bőrgyógyászati készítmények 
G - Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok 
M - Váz- és izomrendszer gyógyszerei 
N - Az idegrendszer gyógyszerei 
R - A légzőrendszer gyógyszerei 
 
A 33. táblázat a vény nélküli gyógyszerek illetve a gyógytermékek számának változását 

mutatja be az elmúlt időszakban. 1985 előtt a gyógyszerek nagy többsége vényköteles volt. A 

törzskönyvezésnél főleg gazdasági és politikai okokat vettek figyelembe. A társadalombiztosítás 

ebben az időben a gyógyszerek legnagyobb részét jelentősen támogatta. Így - a szó mai 

értelmében vett - öngyógyszerezés nem alakulhatott ki. A nyolcvanas évek közepétől az OGYI 

feladta a törzskönyvezésnek ezt a gyakorlatát, és a vénykötelesség eldöntésénél kizárólag 

szakmai szempontokat vett figyelembe. Az OTC készítmények száma az utóbbi időszakban 

folyamatos és egyre jelentősebb emelkedést mutat. Szembetűnő még az import készítmények 

                                                           
10vény nélküli gyógyszerek száma és a gyógytermékek száma együttesen 
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számának nagyfokú növekedése. A %-os arányuk az összes vény nélküli gyógyszerekhez 

viszonyítva a következőképpen alakult: 1986-ban 6%, 1991-ben 13%, 1993-ban 34%, 1995 

áprilisában 46% [76].  A receptköteles gyógyszerek OTC-vé válásának üteme azonban így is 

jóval a nyugati mögött marad. 

  

33. táblázat 

Az OTC készítmények számának alakulása 

 
 1986 1991 1994. 

jan. 

1995. 

ápr. 

Vény nélküli hazai 121 134 150 188 

gyógyszerek import 8 20 77 160 
Arányuk az össz gyógyszerszámhoz 
viszonyítva % 

8,4 % 7,4 % 8,5 % 11,9 % 

Gyógytermékek - 197 343 454 
Vény nélküli gyógyszer + 
gyógytermék = összes OTC 

129 351 570 820 

Arányuk az össz gyógyszerszámhoz 
viszonyítva % 

8,4 % 15,4 % 19 % 23,7 % 

         Adatforrás: OGYI 
 
Az eltérő feltételeknek köszönhetően ugyanazok a készítmények különböző országok 

gyógyszerpiacain különböző kategóriákban szerepelhetnek. Az 34. táblázat [77] néhány 

gyógyszercsoportra ezt szemlélteti.  
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34. táblázat 

Néhány hatóanyag országonkénti eltérő besorolása  

 

Hatóanyag Hatás A
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K
irá

ly
sá

g

Astemizole Anti-allergic OTC OTC OTC - OTC - - OTC  -  -  - OTC
Beclomethasone (nasal) Anti-allergic - - - - - - - -  -  -  - OTC
Cetirizine Anti-allergic - - - - OTC - - OTC  -  -  - OTC
Loratadine Anti-allergic - OTC OTC - OTC - - OTC  -  - OTC OTC
Mequitazine Anti-allergic - OTC - OTC - - - -  -  -  -  -
Promethazine Anti-allergic - OTC - OTC - - OTC -  - OTC  - OTC
Sodium cromoglycate Anti-allergic OTC - - - OTC  - x - OTC  - OTC OTC OTC
Terfenadine Anti-allergic - OTC OTC - OTC - - OTC  -  -  - OTC
Bifonazole Antifungal - OTC OTC - OTC - - OTC  -  - OTC  -
Clotrimazole Antifungal OTC OTC OTC OTC OTC OTC - OTC  - OTC OTC OTC
Econazole Antifungal OTC OTC OTC OTC OTC - - OTC  -  - OTC OTC
Fluconazole Antifungal - - - - - - - -  -  -  - OTC
Ketoconazole Antifungal OTC - OTC - OTC - - -  -  - OTC OTC
Miconazole Antifungal OTC OTC OTC OTC OTC - OTC OTC OTC  - OTC OTC
Tioconazole Antifungal - - - - OTC - - -  -  -  - OTC
Aciclovir Cold sore remedy OTC OTC OTC - OTC OTC - OTC  -  -  - OTC
Oxymetazoline Cold remedy OTC OTC OTC - OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC
Loperamide Diarrhoea - OTC OTC OTC OTC - OTC OTC  -  - OTC OTC
Cimetidine Dyspepsia,heartburn - - OTC - - - OTC -  -  -  - OTC
Famotidine Dyspepsia,heartburn - - - - - - - -  -  - OTC OTC
Nizatidine Dyspepsia,heartburn - - - - - - - -  -  -  -  -
Ranitidine Dyspepsia,heartburn - - OTC - - - - -  -  -  - OTC
Minoxidil Hair loss - - OTC - - - - OTC  - OTC  - OTC
Ibuprofen (oral) Inflammation OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC
Ketoprofen (topical) Inflammation - OTC OTC - - OTC - -  -  -  - OTC
Nicotine (gum) Smoking cessation OTC OTC OTC - OTC OTC OTC OTC  - OTC OTC OTC
Nicotine (patch) Smoking cessation OTC - OTC - OTC - OTC OTC  - OTC OTC OTC

OTC = néhány vagy az összes, az adott hatóanyagot tartalmazó készítmény vény nélkül is kapható  
x= nasalis készítményben OTC 

        Adatforrás : OTC bulletin 

 
Az itt szereplő hatóanyagok közül az ibuprofen OTC-vé válásának időpontját néhány 

országban a 35. táblázat mutatja be. [78,79]. 
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35. táblázat 
Az ibuprofen OTC-vé válásának időpontját néhány országban 

 
Ország Ibuprofen OTC-vé 

válásának éve 
Anglia 1983 
USA 1984 
Hollandia 1985 
Olaszország 1985 
Japán 1986 
Dánia 1989 
Németország 1989 
Spanyolország 1989 
Franciaország 1992 
Magyarország 1995 

 
A hazánkban receptköteles Hydrocortison (1% és 2,5%) kenőcs 1%-os töménységig évek 

óta szabadon vásárolható az USA-ban, Angliában, Svédországban, Dániában is, valamint 1996. 

július 1-től 0,25%-os formában Németországban is OTC-vé vált [80]. Azonban, mivel ennél a 

hatóanyagnál különösen fontos, hogy csak megfelelő indikációnál és megfelelő ideig 

alkalmazzák, fokozottan szükség van rá, hogy a gyógyszerész ezekről megfelelően informálja 

betegét. 

A vénykötelezettség enyhítésének előnyei és hátrányai is vannak [81]: 

Előnyök: 

• a beteg, ill. vásárló egészségtudatának erősödése 

• a beteg, ill. vásárló "költségtudatának" erősödése 

• a túlzott gyógyszerfogyasztás visszaszorításának hatékony lehetősége 

• a gyógyszerválaszték és a gyógyszergyárak kereskedelmi szabadságának növekedése 

• a gyárak közti versengés életre hívása 

• az orvos kihagyása enyhébb panaszok esetén (akinek így több ideje jut súlyosabb 

betegségek kezelésére) 

• a társadalombiztosítás és ezáltal az állami költségvetés kiadásainak csökkenése 

Hátrányok: 

• az esetleges téves öndiagnózis következményei 

• a betegségek alábecsülése 

 

A vényköteles-OTC átsorolások klasszikus oka a szabadalmi védettség lejártával felerősödő 

verseny, mely az árakat lefelé nyomja. Az ilyen gyógyszerek eredetileg általában nagyarányú 
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társadalombiztosítói támogatást élveztek, hatékonyságuk nem volt kérdéses, áruk azonban 

viszonylag magas volt [82]. Az átsoroláskor sokszor szükség van az adag csökkentésére, hiszen 

a felhasználást nem ellenőrzi orvos, ezért a biztonságot növelni kell [83]. Emellett előfordulhat 

még, hogy a gyógyszerforma változtatása is szükségessé válik. Ezt indokolhatja a hatóanyag 

tartalom csökkenése, hiszen a gyógyszert ezentúl hatékonyabb formában és esetleg gyakrabban 

kell alkalmazni. Ezenkívül a téves alkalmazás kizárása is fontos indoka lehet a gyógyszerforma 

váltásnak [84]. 
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E.4. Megállapítások, következtetések 
 
 

Munkám célja az öngyógyítás és ezzel kapcsolatban a vény nélküli gyógyszerkiadás 

széleskörű elemzése volt. Megállapítottam, hogy a világszerte növekvő öngyógyítást különböző 

tényezők befolyásolják. A hazai és nemzetközi adatok ismeretében reális, korszerű javaslatokat 

teszek ezen készítmények forgalmazására nézve. 

Az öngyógyítás elemzésének érdekében egyrészt bemutatom ezen terápiás lehetőség 

kialakulását, másrészt helyét az egészségügyi ellátás keretében. A kérdéskörben vizsgálom a 

következő tényezők szerepét: 

 

• fogyasztó 

• gyógyszerész 

• orvos 

• gyógyszeripar 

 

Továbbá bemutatom a következő tényezők szempontjait:  

 

• állami szabályozás 

• társadalombiztosítás 

 

A helyzetelemzés fontos tényezői: 

 

* szociális elemzés  

* gazdasági elemzés 

 

Ezzel szorosan összefügg a vényre ill. vény nélkül történő kiadás szabályozása, az egyes 

készítmények besorolása. Ez befolyásolja azt a törekvést, hogy a gyógyszerek könnyebben 

hozzáférhetőek legyenek. Figyelembe kell venni az egyes tényezők eltérő szempontjait és 

ezeket összhangba kell hozni. 

Az adatgyűjtés és saját felmérésem után értekezésem egyik fő célkitűzése az volt, hogy 

javaslatokat tegyek az öngyógyítás kérdésének hazai tennivalóira. Tehát a címben szereplő 

perspektívákat a következőkben foglalom össze: 

 

1. Szempontok a vénykötelezettség oldaláról 
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   1.1. Az egészségügy szempontjai 

   1.2. Általános gazdasági szempontok 

   1.3. A gyógyszeripar  szempontjai 

   1.4. A társadalombiztosítás szempontjai 

 

2. Személyi feltételek, érdekek 

 

   2.1. a beteg, 

   2.2. az orvos, 

   2.3. a gyógyszerész szemszögéből 

 

3. Szempontok egységesítése, feladatok 

 

Lássuk most ezeket a szempontokat részletesen: 

 

1.1. Az egészségügy lehetőleg a beteg optimális, minél sokrétűbb ellátását kívánja 

biztosítani. Ennek része egyrészt a prevenció, másrészt a terápia. 

A prevenciót primer- ill. szekundér csoportra osztjuk. Primer prevenciónak tekintik a 

védőoltásokat, az egészséges életvitelt és ezzel összefüggésben az egészségnevelést. A 

szekundér prevenció csoportjába sorolják a korai diagnózist, ezzel összefüggésben a 

szűrővizsgálatokat, valamint a balesetvédelmet. A terápia a járó- ill. fekvőbeteg ellátás 

keretében egyre korszerűbb lehetőségekkel zajlik. 

Hogyan illeszkedik ennek keretébe az öngyógyítás, az öngyógyszerezés? Ez az eljárás csak 

akkor tekinthető biztonságosnak, ha egyrészt a beteg kellő ismeretekkel rendelkezik, másrészt a 

gyógyszerhez való hozzájutásban szakértő vesz rész. Tehát a továbbiakban tárgyalt személyi 

feltételek legyenek biztosítottak. Itt említendő a jó orvos-gyógyszerész kapcsolat jelentősége is.  

Az egészségügy a túlzott gyógyszerfogyasztás visszaszorítására is törekszik. Ez csak akkor 

érhető el, ha a gyógyszer csak gyógyszertáron keresztül juthat a beteghez. 

Az öngyógyítás fokozottabb egészségnevelési munkát igényel. Ebben vegyen részt a 

gyógyszerész. Különböző kiadványok megjelentetése szükséges. A hírközlő szervek is 

foglalkozzanak többet e témával. Rá kell mutatni az öngyógyítás előnyeire és veszélyeire is. 

Végül tükrözze a gyógyszertári kirakat is - reklámok helyett - hogy a gyógyszerész tanácsa 

eligazít e téren. 

1.2. Az általános gazdasági szempontok között elsősorban az ország gazdasági helyzetét 

említjük. Ez is befolyásolja a gyógyszer hozzáférhetőségét. Ha az öngyógyítás lehetőségei, 
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adottságai az előzőekben említett szempontok szerint megfelelők, akkor a vénykötelezettség 

lazítása indokolt lehet. Ez esetben egyszerűsödnek az ügyviteli teendők, s ez megtakarítást 

jelent. Természetesen a lakosság anyagi helyzete, életszínvonala is befolyást gyakorol a 

kérdésre. 

1.3. A gyógyszeripar - természetesen - forgalmának növelésére törekszik. Sok gyár rátért 

OTC készítmények gyártására, ezen ágazat bővítésére. Az iparágat nyilvánvalóan gazdasági 

szempontok vezérlik. De elsődleges mégis a beteg egészsége, az egészségügy szempontjainak 

érvényesítése. 

1.4. A társadalombiztosítás érdeke a költségei csökkentése. Az öngyógyítás térhódításával a 

TB jelentős összeget takarít meg, hiszen így nem a biztosítót terheli az orvosi rendelés és a 

gyógyszer költsége. Ugyanakkor a biztosítók ügyviteli feladatai egyszerűsödnek. 

2. Személyi feltételek közül kiemelendők: 

2.1. A beteg érdeke, hogy panaszára megfelelő tanácsot és gyógyszert kapjon. Az 

egészségnevelés révén gyakran önmaga is eldöntheti, hogy orvoshoz vagy gyógyszerészhez 

forduljon. Az öngyógyítás terén - általában - a gyógyszerész adhat eligazítást. 

2.2. Az orvos - a háziorvosi szolgálat révén - megismeri körzete lakosságát, és jobban el 

tudja látni a hozzáfordulókat. Mivel az orvost általában sokan keresik fel, a gyógyszerésszel 

való állandó, szoros kapcsolata a beteg érdekét szolgálja és munkáját könnyítheti. 

2.3. A háziorvoshoz hasonlóan az állandóan felkeresett gyógyszertár, ugyanazon 

gyógyszerésszel való kapcsolattartás számos előnyt biztosít. Ha a gyógyszertár számítógépes 

rendszerrel nyilvántartja a beteg gyógyszeres kezelésének adatait, ez is a beteg érdekét 

szolgálja. Erre jó külföldi példák megvalósítása célszerű. Az oktató gyógyszertárak ilyen irányú 

felszerelése fontos.  

3. Szempontok egységesítése, további feladatok: 

Az előzőekben felsorolt szempontok tulajdonképpen az egyes szervek saját érdekeit 

tükrözik. Ezek összhangját akkor tudjuk elérni, ha fontossági sorrendet állítunk fel. 

3.1. A vénykötelezettség megállapítása és helyenként jelentkező lazítása terén a 

gyógyszerbiztonság a döntő tényező. Ezért elsősorban az egészségügy szempontjait kell 

figyelembe venni. Az előzőekben leírtakhoz kapcsolódnak a következő szempontok: 

A törzskönyvezett gyári készítmények gyakran pótolhatók (enyhébb panaszok esetén) 

paramedicinális szerekkel. Ezért is szerencsés a magyar „gyógytermék” kategória. A 

„gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék” definíció tulajdonképpen magában foglalja 

a „gyógyhatás” célt is. Ezért ezek forgalmazását csak gyógyszertáron keresztül kellene 

engedélyezni. Így a gyógyszerész tanácsa, közreműködése biztosítaná az öngyógyítás 

biztonságát. 
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Egyes külföldi országokban - sajnálatosan - üzletek, benzinkutak, stb. is árusíthatnak 

gyógyhatású termékeket. Vagy az ún. postai gyógyszerküldő szolgálatok útján - gyógyszertár 

megkerülésével - jut a gyógyszer a beteghez. Ezen megoldások ellen küzdenünk kell.  

3.2. Érthető, ha a gyáripar forgalma növelésére törekszik. De ne a paramedicinális szerek 

bővítése legyen tevékenységük új területe. Van még bőven megoldandó feladat. Erre kitűnő 

külföldi példa a ritka („árva”) betegségek kezelésére szolgáló, ún. „árva” gyógyszerek kutatása, 

ami közérdek. 

3.3. A biztosítók jövedelmezősége - általában - előnyösnek tekinthető. Nem az egészségügy 

a kizárólagos területük. A jövedelem további növelése ne menjen az egészségügyi 

szolgáltatások, támogatások rovására. 

Összefoglalva: Az értekezés széleskörű adatai, a leírt javaslatok figyelembevétele 

lehetőséget biztosít az öngyógyítás helyes irányba tereléséhez. Ezek végrehajtásához az 

egészségügy, a gyógyszerészet különböző szerveinek tárgyalásai alapján kialakítandó program 

szükséges. Ennek az orvos- és gyógyszerészképzésben is érvényesülnie kell. Fontos az oktató 

gyógyszerész szerepe is. Ehhez kívántam adatokat szolgáltatni. 
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