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I. Gyógyszerhamisítás és az internetes gyógyszerforgalmazás 
összefüggései 
 

1.Mi is az a hamis gyógyszer? 
 

A gyógyszerek magas fajlagos értékű termékek közé tartoznak. Magas szellemi 

(tudományos, technikai) értéket képviselnek, előállításuk hatalmas költségekkel jár. Így 

érthető, hogy ezeknek a különleges termékeknek az előállítása és forgalmazása is szigorú 

minőségi garanciához kötöttek, ezek biztosítják mind a betegek érdekeit, a beteg- és 

gyógyszerbiztonságot. Nem meglepő, hogy egy ilyen magas fajlagos értékű terméknél 

egyes illegális szereplők próbálkoznak tisztességtelen haszonnövelés céljából gyógyszer 

hamisítással.[1] 

A hamis gyógyszerek forgalmazása veszélyes a betegek egészségére, megrendítheti a 

betegek gyógyszeres terápiába, felügyelő hatóságokba, egészségügyi rendszerekbe vetett 

bizalmát. Emellett pedig a gyártóknak óriási presztízs vesztést és anyagi kárt okoz, a 

bevétel kiesés miatt más fontos területekről vonnak el forrásokat. Így a kárvallottakat, 

egészségügyi dolgozókat, gyártókat, fejlesztőket és kutatókat is támogatni kell a 

jogszabályi védelem és jogérvényesítés megerősítésével. A hamisítás és ezáltal a 

gyógyszerhamisítás negatív hatású a globális gazdaságra, mivel a gazdasági növekedés 

lassulását idézi elő, nagyobb terheket ró az adófizetőkre, ezenkívül gyengíti a 

munkaerőpiac kapacitást. Ennek megfelelően hamisítás elleni küzdelem nem egyszerű, 

több szinten kell folynia, hogy hatékony legyen, ez a legalapvetőbb három szint: 1.: 

politikai (Európai Parlament, nemzeti kormányok, nemzetközi szervezetek), 2.: szakmai 

(WHO, FDA, nemzeti hatóságok) és 3.: civil szervezetek szintjén. [2,3] 

De valójában mit értünk hamis gyógyszer alatt? Milyen kategóriákat tudunk megemlíteni? 

Három alapvető követelmény, amelynek bármilyen gyógyszernek meg kell felelnie, ezek a 

hatásosság, minőség és relatív ártalmatlanság. Ez a hamis gyógyszerek esetében akár 

egészben vagy részlegesen sérül. 

A hamis gyógyszer egy igen összetett fogalom, melyet a WHO gyakran idézet SSFFC 

meghatározása is szemléltet. Ez nem egy bevezetett, egységes fogalom, de az összes 

kulcsszót tartalmazza. S=Substrandard (selejtes) tehát ezek a készítmények nem felelnek 

meg gyógyszerek elé támasztott minőségi követelményeknek. F=Falsified (hamisított) 
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melyeknél előre megfontolt és szándékos csalási szándék van a gyógyszer előállításánál. 

C=Counterfeit (hamis) amikor nem egyértelműen, hamisan tünteti fel az eredetet, forrást, 

így illegálisan kerül be az ellátási láncba a gyógyszer.[4] Pont azért ilyen nehezen 

szabályozható, mert nem egy entitás a hamis gyógyszer, abban csorbul a szellemi tulajdon, 

a szabadalmi engedély, az összetételből adódó egészségkárosodás, termék kategóriának 

való megfelelés, minőségi hibák, stb. 

Ami a legfontosabb és elsődleges lenne, a hamis gyógyszerekről egy egységes definíció. 

Nagy probléma ezen kívül, hogy nincs egy egységes rendszer, technológia, amivel 

azonosítani lehetne a hamisítványokat, mielőtt azok a beteghez kerülnének. Gyakran ezek 

a termékek Indiából és Kínából származnak, ahol kis kapacitású a globális vezetés, 

hiányosak a szabályozási és gyártási rendszerek.[5] 

Az online elérhető gyógyszerek széles körével találkozhatunk, melyeket több csoportba 

tudjuk sorolni: 

1.Garantált minőségű gyógyszer: Olyan gyógyszerek, melyek törzskönyvezett és 

forgalombahozatali engedéllyel rendelkeznek és a hivatalos gyógyszer-kereskedelmi lánc 

közvetítésével érhetjük el. 

2. Hamisított gyógyszer: A magyar jogi terminológia ezt a meghatározást adaptálva az 

2005. évi XCV. törvény 2. § 42. pont alapján: 

Azok a gyógyszerek, melyeknél az alábbiak valamelyike hamisan van feltüntetve (kivételt 

képez a nem szándékos minőségi hiányossága esetén) 

a) azonossága, így annak csomagolása és a címkézése, megnevezése, a hatóanyagokat, 

segédanyagokat és azok hatáserősségét jelölő összetétele, 

b) eredete, így a gyártója, a gyártó országa, a származási országa vagy a 

forgalombahozatali engedély jogosultja, 

c) előtörténete, így az alkalmazott forgalmazási lánc azonosítását lehetővé tevő 

nyilvántartások és dokumentumok; 

3. Illegális/nem engedélyezett gyógyszer: Azok a gyógyszerek, melyek az adott országban 

nem rendelkeznek forgalombahozatali engedéllyel, Magyarországon a nem 
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engedélyezettek gyógyszerek forgalmazása illegális, a gyártó ezekre semmilyen minőségi 

garanciát nem vállal. 

4. Gyógyszerhatóanyaggal hamisított egyéb termék: Azok a gyógyszerek, melyek 

gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak, ezek vagy egyáltalán nem engedélyezett, vagy nem 

gyógyszerként engedélyezettek. 

5. Gyógyhatással hirdetett egyéb termék: Olyan gyógyszerként nem engedélyezett 

készítmény, amelyet gyógyítására való hivatkozással forgalmaznak. 

6. Minőségi hibás gyógyszer: Magyarországon engedélyezett gyógyszer, melynél a 

minőség nem megfelelő, ez lehet a rossz gyártás, tárolás vagy egyéb körülmény miatt. Ha a 

gyógyszer nem felel meg a forgalomba hozatali engedélynek rögzítetteknek, és ez a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv a jogosult, akár felfüggesztheti az érintett gyártási 

tételek forgalmazását, illetve elrendelheti a kivonását, akár a betegektől való visszahívást. 

A felfüggesztett, illetve kivont készítmények listája nyilvános: 

http://www.ogyei.gov.hu/kivonas_felfuggesztes/ 

7.Alaki hibás gyógyszer: Előfordulhat, hogy a gyártó alaki-formai hibát véd a gyógyszer 

gyártásánál, tehát eltér a forgalomba hozatali engedélyben szereplőtől, mint például az 

idegen nyelvű bliszter, doboz. Ekkor az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet) akár engedélyezheti is ezeket a gyártási tételeket, hogy a betegellátás 

folyamatosan biztosítva legyen. 

8. Bomlott vagy lejárt gyógyszerek: Azok a gyógyszerek, melyek fény, hő, nedvesség, 

illetve a hosszú tárolási idő hatására bomlást szenvednek. 

9.Lejárati idő meghosszabbítása: Az OGYÉI-től a forgalombahozatali engedély jogosultja 

kérelmezheti az egyes gyártási tételek felhasználási időtartalmának a meghosszabbítását, 

természetesen a megfelelő dokumentumok bemutatásával és megfelelő indokoltsággal. A 

meghosszabbítást mindenképpen fel kell tüntetni a gyógyszer csomagolásán. Ez gyanúsnak 

tűnhet, de így szabályos, és ezeket készítmények az OGYÉI honlapján ellenőrizhető. 

 

Rengeteg tényező miatt vált a gyógyszerhamisítás globális problémává. Ezek közül a 

WHO is számos tényezőt megemlít, mint például a politikai megoldások problematikája, 

beleértve a politikusok részéről a közömbösséget és a tétlenséget. Az ellenszervezetek 
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kapacitása is sokszor hiányos és kevés, ugyanúgy, mint az ellenőrzések, ezáltal nincs 

megfelelő szankcionálás, ami valódi visszatartó erőt biztosítana. Sokszor akadozik a 

kommunikáció a bűnüldöző és az ellenőrző hatóságok között, ezenkívül ugyanez lehet a 

probléma a magán és közszféra szereplői között, esetenként itt az együttműködés hiánya 

fennállhat. A hamisítás globális problémává válásában szerepe van a szegénységnek is, 

ami a fejlődő országokban nagyobb mértékű. Különböző országokban eltérők a 

társadalombiztosítási modellek, ebben az esetben egy nem megfelelően működő 

rendszerben is fontos tényező lehet. Nem utolsó sorban pedig a nem megfelelően 

szabályozott internetes kereskedelem.[3] 

Ezekből az okokból kifolyólag, mára a hamis gyógyszerek olyannyira széles körben 

elterjedtek, annyi elágazása van ennek az ágazatnak, hogy pontosan meghatározni sem a 

mértékét sem az érintettek számát nem lehet. Egy fekete piacokat értékelő oldal 

(http://www.havocscope.com/) szerint a hamis és illegális gyógyszer-kereskedelem az első 

helyen áll, évi 200 milliárd dollárral, a kormányoknak átlagosan 2- 5 százalékos 

adóveszteséggel, megelőzve ilyen ágakat, mint a különböző illegális drog, ember 

csempészeteket, prostitúció, illegális fegyverkereskedelem, szervkereskedés.[6] 

Magyarországon a Büntető törvénykönyvet módosította a 2012. évi c. törvényt és 

megjelent benne az egészségügyi termék hamisítása. Így 2013 július 1-től, aki ilyen 

terméket meghamisít, készít, átad, forgalomba hoz, exportál, importál, vagy indokolatlan 

mennyiségben magánál tart, vagy Magyarországon nem engedélyezett termékkel teszi 

ugyanazt, vagy eredeti dokumentumát kereskedelmi céllal a rendeltetéstől eltérően használ 

fel, azt akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik. Ha a termék súlyos 

egészségromlást okoz, illetve ha az elkövető egészségügyi dolgozó, a büntetés súlyosabb. 

Az egészségügyi termék kategóriájában beletartozik az ember illetve állat gyógyszer, 

orvostechnikai eszköz, in vitro diagnosztikum, illetve nem gyógyszer kategóriájú termék 

is, amelyben gyógyszerhatóanyag van, ezen kívül ide tartozik a típusára előírt 

megfelelőség-értékelési eljáráson át nem esett orvostechnikai eszköz is. 

Mivel életünk egyre nagyobb részét képezi az internet, szinte szerves részünk lett, 

úgymond a hamisítás melegágya, ezért a szakdolgozatomban az interneten forgalmazott 

gyógyszerek kérdéskörével foglalkozom. 
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2. Jogszabályi háttér 
 

Mivel az interneten forgalmazott hamis gyógyszerek problémája globális, így az országok 

külön-külön képtelenek lennének megoldani. Ezt felismerve az Európai Unió 2011-ben 

megtette az első lépéseket a biztonságosabb internetes gyógyszerforgalmazás felé. 

Az Európai Parlament és Tanács az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi 

kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvet módosította a 2011/62/EU irányelv hatályba 

lépésével, mely által a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülését 

kívánja megakadályozni. Tehát a 2001/83/EK irányelv nem volt megfelelő, nem tudta azok 

az okokat kezelni, melyek folyamán a hamis gyógyszer a legális ellátási láncba kerül, 

inkább általánosságban népegészségügyi célokat szolgát, a 2011-es módosítás pedig 

konkrétan a hamisított gyógyszerekre összpontosítva, azok bekerülése ellen tesz lépéseket. 

Ami lényeges szempont, hogy a belső piac egyik alappillére az áruk szabad áramlása, a 

tagállamok között nincsenek mennyiségi korlátok, vámok, sem más intézkedés nem 

megengedett, amik ezzel azonos hatást gyakorolhatnak. Fontos, hiszen a belső piac 

szempontjából a gyógyszerek is árunak minősülnek. A tagállamokon belül az 

összeegyeztetés is komoly feladat, hiszen ez irányelv, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos 

mozgásteret ad a tagállamoknak. A mozgástér szabadsága miatt, azt hogy a célokat milyen 

eszközökkel valósítják meg, a hatóságok feladata. 

Az egyik legfontosabb dolog lenne a lakossági távértékesítés megfelelő szabályozása. Az 

Unióban az Európai Bizottság jogszabály javaslatában a távértékesítésre vonatkozóan 

szabályozás nem szerepelt és ezt nem is szorgalmaztatták a tagállamok delegációi sem. Az 

Európai Parlamentben viszont erős szándék volt a kiegészítésre, különös tekintettel az 

internetes forgalmazás szabályaira. Hiszen mindezt úgy kell szabályozni, hogy a már 

említett áruk szabad áramlásának elve ne sérüljön, mégis a tagállamoknak lehetőségük és 

joguk legyen az emberek életének és egészségének védelmére, mint egy magasabb rendű 

érték.  

A távértékesítés az uniós jog alapján szolgáltatásnak minősül így határokon átnyúlva 

végezhető. Interneten távértékesíteni pedig határokat átlépve (másik tagállamokban) csak 

olyan gyógyszert lehet, ami az adott országban is forgalmazható interneten keresztül. A 

képet tovább bonyolítják az országok közti eltérések, hiszen míg Magyarországon csak 

közforgalmú gyógyszertár működtethet gyógyszerforgalmazó honlapot addig más 

országokban akár hipermarket vagy webes cég is végezhet ilyen tevékenységet. Így akár 
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interneten keresztül is rendelhetünk külföldről OTC gyógyszert. Viszont itthon a 

vényköteles gyógyszerek internetes forgalmazása tilos, tehát ha külföldről vényköteles 

gyógyszert forgalmaznak magyar vásárlóknak az már illegális tevékenységnek minősül.   

Magyarországon az internetes gyógyszerforgalmazásra három jogszabály is vonatkozik. 

Bővebb információt a 2006 évi XCVIII törvényben találhatunk, melyben a biztonságos és 

gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályiról szól. A 3 § 21. pont és 68 § 1. pontban a 

közvetlen lakossági gyógyszerellátásnak definiálja az interneten igényelt gyógyszerek 

kiszolgálását és házhoz szállítását. Viszont közvetlen lakossági gyógyszerellátást csak 

gyógyszertár végezhet, hiszen a különböző, gyógyszertáron kívüli forgalmazás, gyógyszer 

kiskereskedelmi forgalmazásnak minősül. Tehát internetes gyógyszerkiszolgálást és 

házhozszállítást is csak gyógyszertár végezhet. 

A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján a Gyógyszer kiszolgálás egyéb formái alatt a 

21/A § -ban találhatunk további információt. Ebben szerepel, hogy interneten keresztül 

csakis vény nélkül kiadható, közfinanszírozásban nem részesülő készítmények 

igényelhetők. A gyógyszer kiadásnál és házhozszállításnál a szakma szabályainak 

megfelelően kell eljárni, és megfelelő vényen történő rendelés esetén sem szállíthatók 

házhoz a kábítószerként és pszichotróp anyagnak minősített gyógyszerek, továbbá a 

Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi L. törvény mellékletében szereplő 

gyógyszeranyagok.  

A 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók-és kézigyógyszertárak, intézeti 

gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szól, melyben a 

gyógyszertárak szolgálati rendjében a 17. § (5) kimondja, hogy az internetes 

gyógyszerkereskedelmet végző gyógyszertárnak az OGYÉI-vel közölni kell a honlap 

címét, a forgalmazás megkezdését illetve megszüntetés időpontját. Valamint, hogy az 

OGYÉI közzéteszi a honlapján az internetes kereskedelemről szóló jogszabályokat. 

Feladata továbbá a betegek (vevők) tájékoztatása az egyes tagállamok közti eltérésről. A 

legálisan, internetes forgalmazásra jogosult közforgalmú gyógyszertárak honlapjainak 

jegyzékét fel kell tüntetnie, tájékoztatnia kell a lakosságot az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások rendjéről, a jogellenesen szállított gyógyszerek kockázatairól.  

Magyarországon 2015 január1-től az Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 

alcímű 20/A. paragrafussal egészítették ki a 2005. évi XCV törvényt.  Ezzel a 
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Gyógyszertörvény speciális jogokat adott az OGYÉI-nek, hogy minél hatékonyabban és 

gyorsabban fel tudjon lépni az esetleges gyógyszerhamisítók ellen, visszaszorítsa a 

bizonytalan forrásból származó gyógyszerek keresletét, ezzel együtt a legális forrásokból 

szerzett, ellenőrzött, engedélyezett gyógyszerekbe vetett hit erősödjön. Ezek az új jogok: 

az OGYÉI elrendelheti különböző elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat 

ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét illetve ideiglenes eltávolítását, ez a kötelezettség 

maximum 90 napra áll fenn és egy munkanapon belül a határozatnak eleget kell tenni. 

Amennyiben nem tesznek eleget ennek, pénzbírsággal büntethetők, akár többször is. 

Hatóságok egyidejűleg feljelentést tehetnek, ha a bíróság a döntése alapján végleges 

hozzáférhetetlenségről dönt, az OGYÉI az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt 

megszünteti. A hozzáférhetetlenné tett weboldalak listáját pedig megtalálhatjuk az OGYÉI 

honlapján a listák menüpontban. 

 

 

 

 

1. ábra OGYÉI honlapján közzétett hozzáférhetetlenné tett weboldalak listája 

menüpont 
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3. A gyógyszerhamisítás mértéke 
A világ helyzete a gyógyszerhamisítás terén. 

 

A hamisított gyógyszerek globálisan egészségügyi kockázatot jelentenek, bár a fejlett 

országokban, mint Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland Egyesült Államok és a legtöbb 

Európai Uniós országokban alig 1 %-ra tehető a hamisítványok jelenléte, de főleg a fejlődő 

régiókban, mint Afrika, Latin-Amerika, Ázsia nagy részén ezek jelenléte sokkal nagyobb. 

Tehát Oroszország, Kína, India, Brazília, Mexikó, Pakisztán, délkelet és a közel keleti 

országokat tekintik fő forrásnak mind a gyártás mind az értékesítés terén.[7] 

2009 és 2011 között Pharmaceutical Security Institute Counterfeit Incident System (PSI 

CIS) adatbázisát felhasználva összesítették, hogy 1510 bejelentett eset közül 51,3 % 

bizonyult hamis gyógyszernek. A legelterjedtebb terápiás kategória pedig a fertőzés elleni 

szerek voltak (21,1 %) [4]. - Az International Policy Network 2013-ban készült jelentése 

alapján, globálisan csak a malária és tuberkulózis elleni hamisított gyógyszerek miatt ez 

idáig 0,7 millió halálesetet történt.  [8] 

A PSI CIS adataiból kiderült, hogy a bejelentett hamisítások 27,6%-a Kínából származó 

gyógyszer volt.[4] Körülbelül 0,2-0,3 millió ember hal meg évente Kínában, csak azért 

mert hamisított vagy nem megfelelő minőségű gyógyszert használtak.[9] 

Indiai gyógyszergyárak körülbelül 15 milliárd dollár értékben exportálnak gyógyszert, ami 

azt jelenti, hogy magas a hamis gyógyszerek előfordulási valószínűség, ugyanakkor pontos 

adatok nem állnak rendelkezésre az indiai hamisított gyógyszerek terén. A 

szakirodalmakban és a médiában gyakran hivatkozott 10-35 %-os hamis gyógyszer arányt 

az indiai kormány vitatja.[10]  

A fejlődő országokban élő mintegy 2 milliárd ember, tehát a világ népességének 

egyharmada nem jut alapvető gyógyszerekhez.[11] Ezekben az országokban a beteg nem, 

vagy nehezebben tud hozzájutni a megfelelő gyógyszereihez, így rákényszerül, hogy 

illegális csatornán be tudja szerezni azokat. Mindez veszélyes, hiszen nem ellenőrizhető a 

minőség, ezenkívül a hamis gyógyszereknél tapasztalható kedvezőbb ár miatt is 

választhatja a beteg ezt az utat. A nem megfelelő gazdasági helyzet miatt nincs kellő 

hatósági fellépés a hamisítók ellen, így illegális szereplők jó anyagi forrásként 

felhasználják a hamisítást. 
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Magyarországi helyzet 

Hazánkban a hamis gyógyszerek mértékét a teljes forgalom 3 %-ára becsülik, megemlítve 

és kiemelve azt, hogy a legális ellátási láncon belül még nem találkoztak hamisított 

gyógyszerrel. Magyarországon bár a lakosság zöme nemet mond a bizonytalan forrásból 

származó gyógyszerekre több, mint a fele úgy hiszi, azért tud olcsóbban hozzájutni a 

patikán kívüli gyógyszerhez, mert az adók, alkalmazotti béreket, marketingköltséget 

spórolják meg. Egy 2010-es közlemény eredményei szerint a magyarok 73 %-a egyetért 

azzal, hogy a hamis gyógyszerek fenyegetettségének ki vannak téve, viszont 20 %-uk nem 

gondolja, hogy az egészségére károsító hatással lenne. A HENT (Hamisítás Elleni Nemzeti 

Testület) megbízásából készült „Hamisítás Magyarországon” 2009-es felmérés szerint a 

magyar felnőtt korú lakosság körülbelül 7 %- a van kitéve a hamis gyógyszerek 

fogyasztása miatti kockázatnak. A reprezentatív kutatás eredményei alapján 80 ezer 

magyar gondolkodás nélkül vásárolna illegális forrásból, ha anyagi előnye származna egy 

termék megvételénél. Ha megfelelő mértékű lenne az anyagi előny, további 500 ezer 

ember vásárolna ugyanúgy illegális forrásból. Magyarországon a HENT 2012-es felmérése 

alapján a válaszadók 5% nem zárkózik el bizonytalan eredetű gyógyszer megvásárlásától, a 

legnagyobb arány Budapesten van, ami 9%-ra tehető. Arra a kérdésre, hogy az elmúlt 

évben (2011) vásárolt-e bizonytalan eredetű gyógyszert, átlagosan 4 % válaszolt igennel, 

ezen belül a legnagyobb arányt a fiatal középkorúaknál és a budapestieknél találunk, ez 6 

%. [3] 

A fejlett országokban tapasztaltakhoz képest azonban a hazai helyzet kedvezőbbnek 

mondható, hiszen a legális ellátási láncban ez idáig nem találtak hamisított gyógyszert, 

melyet feltételezhetően a hatósági ellenőrzéseknek és a szigorú szabályozásnak 

köszönhetünk. Azonban itthon a legális ellátáson kívül a feketepiac és az internet, ami teret 

nyújt a hamisításnak, ezért gondolom fontosnak gyógyszerész-szakmailag mélyebben 

foglalkozni az interneten forgalmazott gyógyszerekkel.  
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4. Hogyan kacsolódik az internetes gyógyszerforgalmazás és a hamis 
gyógyszerek piaca? 
 

Az elmúlt években az internet teljesen beférkőzött az emberek mindennapjaiba, ami 

egyrészt a rohanó világot követve egy segítő kéz, másrészt viszont több szempontból is 

veszélyforrás lehet. Természetesen mára általánossá vált, hogy fogyasztási illetve 

használati cikkek, áruházak kínálatai, webshoppok sokasága tárul elénk. Esetenként itt is 

találkozhatunk bankkártya csalással, személyi adatok visszaélésével, nem megfelelő 

minőséggel, de gondoljunk csak bele, egy olyan különleges áru, mint a gyógyszer 

internetes vásárlása esetén mennyi veszélyt hordhat magába. Ebben a bizalmi 

termékkörben elengedhetetlen a megfelelő minőség. A betegek sokszor öndiagnózist 

alkalmaznak, szaktudás hiányában nem egyszer helytelenül. Így ha félrediagnosztizálás 

történik, többet árthatnak maguknak a kezeléssel, mint használnának. Nem beszélve arról, 

hogy sokan kevesebb információval rendelkeznek, hogyan is különböztessék meg a legális, 

biztonságos internetes honlapokat az illegális tevékenységeket folytató online 

forgalmazóktól. 

Rengeteg tényező miatt fordulhat egy potenciális vásárló internetes vásárlásra, ilyen az 

időhiány, kényelmi szempont, az internetes felületek 0-24 órás elérhetőséget nyújtanak, 

kedvezőbb ár, külföldről vásárlás lehetősége, idősek, mozgáskorlátozottak gyógyszerhez 

való hozzáférésének könnyebbsége. Viszont az már meggondolandóbb hogy egy 

receptköteles gyógyszer recept nélküli beszerzése is indok lehet, ezenkívül akadhat olyan 

eset is, ha egy hiánycikket online illegális forrásból a beteg be tud szerezni.[12] 

Azonban egy jól szabályozott rendszerben akár biztonságosan is hozzájuthatunk interneten 

forgalmazott gyógyszerhez. Külföldön nagyobb szerepet kapnak az internetes 

gyógyszertárak, Az FDA (Food and Drug Administration) felméréseiből kiderült például, 

hogy az USA-ban 4 internethasználó közül legalább 1 vásárolt már internetről 

receptköteles gyógyszert.[13]. A fejlett országokban pedig a lakosság 4-6 % folyamodott 

az online gyógyszervásárláshoz [14].  De nagyobb európai országokban (pl. Németország, 

Finnország, Svédország, Svájc) is egyre nagyobb szerepet kap az internetes 

gyógyszerforgalmazás. Több országban engedélyezett a receptköteles gyógyszerek vény 

ellenében történő online vásárlás, természetes azonban, hogy a vásárlás pontosan 

meghatározott jogi háttérrel rendelkezik. 
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Magyarországon kizárólag recept nélküli termékeket forgalmazhatnak az online 

gyógyszertárak. A biztonságot egy oda-vissza csatolás garantálja a patika és a hatóság 

közt. Az engedélyezett közforgalmú gyógyszertárak honlapjain megtalálható egy logó (1. 

kép), ami egyben egy hivatkozás is, erre rákattintva az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti 

és Élelmezés-egészségügyi Intézet) honlapjára irányít. Itt az internetes forgalmazásra 

jogosult gyógyszertárak listáját tölthetjük le, majd az ott megjelenített link alapján jó 

esetben visszajutunk a kiválasztott gyógyszertár honlapjára. 

 

 

2. ábra A legálisan működő gyógyszertárak honlapján megtalálható logó 

 

Manapság az online illegális gyógyszer kereskedelem napi témává vált. Ez nem is 

meglepő, hiszen könnyebben, kevesebb költséggel, ellenőrzéseket kikerülve tudnak 

bűnszervezetek az interneten keresztül hamis gyógyszereket árusítani. Hazánkban és 

Európában a hamis gyógyszerek meghatározó forrása az internet. Ezt is bizonyítja, hogy 

2014-ben az MRHA (Brit Gyógyszereket és egészségügyi Termékeket Szabályozó 

Ügynökség), főleg Kínából és Indiából, 1,2 millió doboz merevedési zavar elleni 

gyógyszert ezenkívül 383 ezer darab fogyókúrás terméket, 331 ezer adag altatót, nyugattót, 

és antidepresszánst foglalt le. Ezenkívül 2014-ben először a legnagyobb videó megosztó 

oldalt, a YouTube-ot is célpontba vette az MRHA, ahol különböző hamis gyógyszerek 

vásárlására imitáló weboldalakra irányítottak a videók. Ezeknek a letiltott videók száma 

eléri a 18 ezret. A hamis honlapok, közösségi profilok felkeresése, kereskedők azonosítása, 

honlapok eltávolításának gyorsabb és egyszerűbb megoldása miatt például a MRHA 

együttműködik a domain regisztrátorokkal, különböző hitelkártya társaságokkal, 

Interpollal, YouTube-al, különböző online piacterekkel pl.: (Amazonnal, eBay). [15] 
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2015. június 9-16 között a nemzetközi VIII. Pangea akció zajlott le, ami eddig a 

legeredményesebb hamis gyógyszer lefoglalást érte el. Ez egy önkéntes alapon szerveződő, 

az Interpol által irányított akció, amiben Magyarország immár az ötödik alkalommal vett 

részt. 115 ország 236 hatósága működött közre, ezáltal 81 millió dollár értékű, 20,7 millió 

adag hamis gyógyszert foglaltak le. Összesen 2414 weboldalt és 550 online hirdetést 

függesztettek fel, 429 nyomozás indult, 156 személyt pedig letartóztattak. A lefoglalt 

gyógyszerek javarészt vérnyomás-csökkentők, potencianövelők, táplálék-kiegészítők és 

daganatellenes szerek közül kerültek ki. Magyarország részéről az OGYÉI munkatársai 23 

weboldalról rendeltek, ebből 13 érkezett meg, termékek több mint 60 százalékában találtak 

valamilyen szintetikus gyógyszeranyagok. De nem csak olyan fordult elő, hogy más 

anyagok találtak benne, volt olyan készítmény melybe többet illetve kevesebb 

analizáltak.[16] 

Tehát ezekből az adatokból is láthatjuk, hogy mekkora problémát okoz az interneten 

forgalmazott hamis gyógyszerek problémája. 

A jogszabályi háttér részben említett, 2015 január 1-től életbelépett Elektronikus adat 

ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele után a végrehajtást el is kezdték. A hozzáférhetetlenné 

tett weboldalak listáját pedig megtalálhatjuk az OGYÉI honlapján. A listában 2015.09.30-

ig 27 darab weboldalt tettek közzé, melyeknek a hozzáférhetetlenség indoklását a 

megjegyzések részben olvashatjuk. 

A hamis gyógyszer felismerése és ellenőrzése természetesen szakemberek dolga, viszont a 

mindennapos használatban a fizikai, kémia vizsgálati módszerek nehezen elérhetőek, 

nehezen elvégezhetőek, így fontos, ha egy beteg kézhez kap egy interneten vásárolt 

gyógyszert laikusként is fel tudja ismerni az árulkodó jeleket.  

Tehát fontos a hamis gyógyszerek kiszűrésében a non invazív módszerek (roncsolásmentes 

módszerek) melyek szaktudás és specifikus eljárások, műszerek nélkül is elvégezhetőek. 

Ehhez nyújt segítséget a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület táblázata [17]. 
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Csomagolás 

• Eredetitől eltérő minőségű a csomagolóanyag 
• Nincsen magyar nyelvű felirat a dobozon 
• Nincsen OGYI-T vagy EU engedélyszám a dobozon 
• Más a felirat a dobozon, a bliszteren, a tablettán 
• Nincsen Braille-írásos felirat a dobozon 
• A doboz színe, mintázata más, mint a megszokott 
• Nincs a dobozban magyar nyelvű betegtájékoztató 
• Rossz helyesírású szöveg található a dobozon és a betegtájékoztatón 
• A terméket nem gyógyszerként, hanem pl. étrend-kiegészítőként árulják, és az 

adott étrend-kiegészítő nem szerepel az OÉTI honlapján nyilvánosan elérhető 
listán 

Tabletta 

• A gyógyszer szemmel láthatóan rossz minőségű 
• A tabletta széle töredezett 
• A tablettán rosszul olvasható a felirat 
• Elmosódott a felirat benyomatának éle 
• A készítménynek nem egységes a színe 
• A készítmény színe eltér a megszokottól 

Tartalom 

• A készítmény íze eltér a megszokottól 
• A készítmény állaga eltér a megszokottól 
• A készítmény nem, vagy eltérő arányban tartalmazza az eredeti összetevőket 
• A készítmény az egészségre káros, akár mérgező anyagokat tartalmaz 

I. táblázat: HENT által leírt hamisításra utaló jelek 

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület honlapja felhívja a figyelmet, ha bármelyik jelet 

tapasztalja a vásárló, ne alkalmazza a készítményt, illetve ha már vett be belőle és nem várt 

tüneteket észlel, forduljon orvoshoz. Ezenkívül veszélyt jelent még a Magyarországon nem 

engedélyezett gyógyszerek, hiszen ezek minősége nem garantált, tiltott összetevőket is 

tartalmazhatnak, így alkalmazásuktól óvakodni kell. Sőt különös óvatosságra int az egyéb 

termékek illetve étrend-kiegészítőkkel szemben. 

Ami aggasztó, hogy évről évre egyre több internetes gyógyszer kereskedelemmel 

kapcsolatos weboldal, reklám jelenik meg. A LegitScript egy független amerikai 

vállalkozás, amely egészségügyi oldalakat minősít. Az internetes gyógyszertárakra 
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vonatkozó adatbázisának 2015 februári adataiból kiderül, hogy 35610 aktív internetes 

gyógyszertárat ellenőriztek, melyből 212 (0,6 %) legális, 1819 (5,1 % ) vélhetően 

legálisan, 33579 (94,3 %) pedig illegálisan működik. 

 

 

 
 

1. diagram: A LegitScript által ellenőrzött honlapok minősítésének adatai. 

  

[ÉRTÉK];	   [ÉRTÉK]	  

[ÉRTÉK]	  

LegitScript	  által	  ellenőrzö9	  honlapok	  
minősítése	  

1.	  legálisan	  működő	  online	  gyógyszertárm(212)	  

2.	  vélhetően	  legálisan	  működő	  online	  gyógyszertár(1819)	  

3.	  illegálisan	  működő	  online	  gyógyszertár(33579)	  
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II. Milyen módon értékelhető az interneten beszerzett gyógyszerek 
betegbiztonsági kockázata 
 

1. Beteg- és gyógyszerbiztonság 
Hogy mit is értünk pontosan betegbiztonságon és gyógyszerbiztonságon? Az előbbi 

fogalmát tekintve, gyógyszerbiztonság alatt értjük, amikor a forgalombahozatali 

engedélynek megfelelő minőségű gyógyszer jut el a felhasználóig. Biztonságossági 

ellenőrzések és értékelések a gyógyszer életének kezdetétől egészen addig, amíg a 

gyógyszer forgalomban van.  

A gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos tevékenységekkel összefoglalóan a 

farmakovigilancia foglalkozik, mely a WHO szerinti 2002-es meghatározása alapján „a 

gyógyszerek káros hatásaival, vagy gyógyszerrel kapcsolatos egyéb problémák 

észlelésével, értékelésével, megértésével és megelőzésével foglalkozó tudomány illetve 

tevékenység.” Maga a Pharmacovigilance  a görög-pharmakon és a latin-vigilare  

szavakból ered, melynek a jelentése: „gyógyszer őrködés” a gyógyszer hatékonysága, 

biztonságos alkalmazása, a már ismert vagy új mellékhatások felett. Az Európai Bizottság 

szerint maga a farmakovigilancia egy kulcsfontosságú közegészségügyi tevékenység, 

amellyel a gyógyszer biztonságosság folyamatosan nyomon követhető, azok kockázatának 

csökkentése és előnyeinek növelése érdekében kifejtett ténykedést felölelő eljárás és 

tudomány. Feladata nagyon sokrétű, és számos területre kiterjed, néhányat megemlítve: 

A Farmakovigilancia feladatai közé tartoznak: 

• azonosítsa a korábban ismeretlen gyógyszer okozta ártalmakat 

• felmérje a gyógyszerek kockázat/előnyét, kockázat-haszon becslés 

• információt szolgáltat a termékekkel, biztonságos alkalmazással, hatásossággal 

kapcsolatosan a fogyasztóknak 

• támogatja és elősegíti a gyógyszer biztonságosabb alkalmazásával kapcsolatos 

intézkedések  

• monitorozza ezen intézkedések hatékonyságát. 

A feladatai közül külön megemlítve a gyógyszerbiztonság összes klinikai aspektusát is, 

amely kiterjed: 

• klinikai fázisban lévő gyógyszerek biztonságosságának kezelésére; 
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• mellékhatás-bejelentésekre mind az egészséges mind a beteg populációtól; 

• a már forgalomban lévő gyógyszerrel végzett vizsgálatokra, értékelésekre, 

összegzésekre. [18] 

 

A gyógyszerbiztonság kihat a betegbiztonságra, hiszen a betegbiztonság jelentése, hogy a 

megfelelő beteg, a megfelelő gyógyszert, a megfelelő gyógyszerformában, megfelelő 

adagolásban és megfelelő időben kapja. Az ellátási lánc a legelső láncszemtől az utolsóig 

szabályozott, jogszabályok sokasága biztosítja, hogy a gyógyszerbiztonság és ezáltal a 

betegbiztonság megvalósuljon. Ha az ellátási láncban hamis gyógyszerek kerülnek, ez 

mind a gyógyszer és így közvetve mind a betegbiztonságra kihat. Így egy lényeges 

szempont, hogy hogyan is kerülhet a beteghez hamis gyógyszer?! A hamis gyógyszerek 

piacának korunkban az egyik legnagyobb és legfontosabb tere az internet. Ez az egyik 

legfőbb indok, amiért kell/kellene mélyebben foglalkozni az online beszerzett gyógyszerek 

kockázataival.  

Magát a betegbiztonsági kockázatot három szinten tudjuk értékelni: 

1, Információ; 

2, Forgalmazó; 

3, Termék elemzéssel. 
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2. A betegbiztonsági kockázat három szinten való értékelése 
 

1.Információ elemzés 

 

a, Fontos feltérképezni, hogy az adott termékekre a legális gyógyszerellátási láncon kívül 

van-e igény, ha van mekkora, és mik lehetnek az indokok? 

Tehát mi vezetheti a beteget arra, hogy internetes vásárláshoz forduljon? Aktuálisan 

mindig felbukkannak különböző slágergyógyszerek, életmódgyógyszerek, melyeket 

számos úton: reklámok, spamek, fórumok által próbálják meg a betegek érdeklődését 

felkelteni. Ezenkívül ha egy gyógyszer hiánycikk, ezt a beteg interneten keresztül is 

megpróbálhatja beszerezni, vagy akár indikáción túli (off label) alkalmazás miatt is 

választhatja az interneten keresztüli vásárlást. Kockázatosak az abúzus szerek, fokozottan 

ellenőrzött szerek, hiszen nehezen hozzáférhető, sokszor bonyolult, feltűnést kelthet a 

legális forrásokat felhasználni, ezen úton ellenőrizhető és visszakereshető is. Az extrém 

magas ár is teremthet fokozott igényt, így egy alternatív forrásból származó készítménnyel 

próbálnak egy ugyanolyan csak éppen jutányos áru termékhez hozzájutni.  

b, Megítélhető-e a gyógyszeralkalmazás szükségessége, előnyei, kockázatai? 

Gondolunk itt arra, hogy például nem véletlenül van az, hogy egy gyógyszer vényhez 

kötött, tehát csak megfelelően biztonságba, orvosi diplomához kötött szakembereknek 

lehet adott gyógyszereket felírni, külön megemlítve a szakorvosi javaslathoz kötött 

gyógyszereket, melyeknél csak a kezelő orvos tudja megítélni a kockázatokat, helyes 

használatot, felügyelni a biztonságos gyógyszerelést, nem beszélve a különböző 

interakciókról. Így még bonyolultabb például az intézeti ellátásban alkalmazott termékek 

köre, kiemelve az különböző infúziók, injekciókat, melyek maximális betegkontrollt 

igényelnek. Még a tanult szakembernek is sokszor nehéz megtalálni a legmegfelelőbb 

terápiát, akkor egy laikus számára még nehezebb megítélni, hogy egyáltalán szüksége van-

e arra a gyógyszerre, és milyen kockázattal járhat annak használata. 

c, Mik az online beszerezhetőségi források? 

Magyarországon lehet internetről gyógyszert vásárolni és vannak is internetes 

gyógyszertárak, melyek természetesen legálisak, jogszabályoknak megfelelő használják az 

internetes felületet. Csak közforgalmú gyógyszertár forgalmazhat vény nélküli 

gyógyszereket, melyek ellenőrizhetőek az OGYÉI által (forgalombahozatali negedéllyel 
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rendelkeznek, illetve magyar nyelvű kísérő iratot csatolnak hozzá). De ezen kívül rengeteg 

oldallal, hirdetésekkel találkozhatunk, sokszor alkalmazzák erre tehát a közösségi médiát 

(Faceebook, Twitter) de akár külön erre a célra használt fórumokon, blogokban is akadhat 

beszerzésre való lehetőség. Külön hirdető oldalak, Jófogás, E-bay, Amazon, is alkalmasak 

erre a célra. 

 

2. Forgalmazó elemzés 

 

a, Receptköteles gyógyszerek vásárlásakor az orvosi vény feltétel? 

Magyarországon vényhez kötött gyógyszereket nem lehet interneten forgalmazni, de az 

egyes országokban eltérő rendszerek miatt, akár találkozhatunk olyannal, hogy vényköteles 

gyógyszert a megfelelő vény bemutatásával lehetne vásárolni, bár ha egy magyar 

állampolgárt kiszolgálnak az már illegális tevékenységnek minősül. Ha viszont 

receptköteles gyógyszert recept nélkül lehet vásárolni- és ez egy fő indok, amiért a beteg 

internetes vásárláshoz fordulhat- az ugyanúgy illegális gyógyszerforgalmazás. 

b, Milyen kapcsolati adatok vannak feltüntetve? 

Fontos a biztonság szempontjából, esetleges egyeztetések, termékkel kapcsolatos probléma 

esetén az elérhetőség szerepeljen a forgalmazó honlapján. A kapcsolattartás és számon 

kérhetőség okán is egy lényeges kérdés, hogy megadnak-e nevet, esetleg cégnevet, e-mail 

címet vagy telefonszámot? Ezen adatok hiánya, a rejtőzködő magatartás akár utalhat 

illegális tevékenységre, ami akár veszélyes terméket is eredményezhet. 

c, Kihangsúlyozza-e az olcsóságokat, leárazásokat? 

Számos oldal próbálja a betegeket vásárlásra csábítani különböző akciók által. Ami egy jól 

bevált marketing fogás, így megkérdőjelezhető a betegközpontúság, lehetőleg próbálják az 

árral kihasználni az akár szükségtelen gyógyszer megvásárlását. Nem egyszer olcsóbb, 

ismeretlen generikus készítményeket kínálva. Akár találkozhatunk olyannal, hogy a napi 

terápiás költséget kiszámolva mutatja a betegeknek, mennyire megéri a terméket 

megvásárolni. A kiszerelési egységeknél is tapasztalhatjuk, hogy a nagyobb kiszereléshez 

olcsóbban hozzájuthatunk, persze ez a mennyiség sokszor felesleges, az ár viszont 

természetesen több. Az etikus gyógyszerforgalmazónak nem lehet célja a fogyasztás 
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ösztönzése. Az illegális szereplők saját anyagi érdekeiket a fogyasztók egészségügyi 

érdekei elé helyezik, mely megkülönbözteti őket tőlünk hivatástudatos gyógyszerészektől. 

d, Illegalitás? Van- az adott oldalnak hatósági tanúsítványa?  

Magyarországon az interneten csak vénynélküli termékeket forgalmazhatnak a 

gyógyszertárak honlapján egy hiperhivatkozásos logóval jelzik ezen helyek 

biztonságosságát, mellyel az OGYÉI honlapjára jutva ellenőrizhetjük, hogy valóban legális 

tevékenységet folytat-e az adott gyógyszertár. Külföldön a helyzet nem olyan egyszerű, 

átláthatatlanabbak a tevékenységek, hiszen országa válogatja, hogy kinek, milyen 

formában, kik forgalmazhatnak gyógyszert. Egy online egészségügyi oldalakat minősítő 

szervezet lehet ebben segítségünkre, ez a LegitScript.com, itt az oldalakat kategorizálva 

ellenőrizhetjük, hogy legális, illegális vagy vélhetően illegális működik. 

e, Egészségügyi információ gyűjtése a betegektől, vevőktől? 

Rákérdeznek-e más gyógyszerekkel való együttszedésre, fontos egyes készítményeknél az 

életkor, idősek, gyerekekre külön figyelmet fordítanak? Kihangsúlyozzák a veszélyeztetett 

betegcsoportokat? Nagyon fontos a terhesekre, gyermekekre, időskorúakra való 

odafigyelés, ezt számításba veszik? 

f, Gyógyszer-információ nyújtása betegeknek/vevőknek?  

A forgalmazó ad-e tájékoztatást például a javallatokra, a mellékhatásokra, interakciókra 

felhívják a figyelmet? Nagyon lényeges kérdés az adagolás, erről szolgáltatnak 

információt? Ezen kívül fontos a tárolással kapcsolatos betartandó szabályok ismerete is. 

g, Kiszállítási információ?  

Fel van tüntetve a szállítási idő, és költség? Megad információt arra, hogy milyen 

feltételekkel, kiknek szállítanak? Magánszemélyeknek is szállítanak vagy csak nagyobb 

tételben, egészségügyi ellátóknak? Milyen országokba kézbesítenek gyógyszert? 
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3. Termék elemzés. 

 

a, Szakma szabályinak megfelelő szállítás? 

A termék minősége szempontjából a szállítás módja és időtartama is fontos tényező. 

Sokszor akár másik kontinensről szállítják a megrendelt termékek. Vizsgálandó, hogy 

betartják-e az előírt hőmérsékleti tartományokat, ha szükséges a fényvédelmet, illetve van-

e megfelelő mechanikai védelmet adó másodlagos csomagolás? Különösen a fokozottabb 

odafigyelést igénylő gyógyszerformák, infúzió illetve ampullák esetén biztosítják a 

megfelelő csomagolást? 

b, Termékinformáció értelmezhetősége? 

Egészségügyi szakemberrel történő személyes találkozás hiányában az írott 

információátadás meghatározó jelentőségű. Találunk-e egyáltalán betegtájékoztatót, ha 

igen, megfelelő a nyelve, nyelvezete? Ugyanez vonatkozik a csomagolásra. 

Betegtájékoztató helyessége, adagolások értelmezhetőek, pontosak? Ha szükséges 

tartalmaz-e az adott gyógyszer adagolásához szükséges eszközt? 

c, Termék gyógyszerkönyvi és gyógyszertechnológiai alapjellemzői? 

Az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság más gyógyszerkönyvi testületekkel együtt jelentős 

tevékenységet folytatnak, hogy a Japán, amerikai és Európai gyógyszerkönyvet 

harmonizálják, melyek közül kiemelkedően fontosak a minőségellenőrzési módszerek és 

az engedélyező eljárások egyszerűsítése. Így az Európai, Japán és Amerikai 

Gyógyszerkönyvek társulásával létrejött a Gyógyszerkönyvi Tárgyalócsoport 

(Pharmacopoeial Discussion Group, PDG) amely megfelelően kialakított, de nem hivatalos 

eljárás szerint végzi a harmonizációs tevékenységet. Célja, hogy a módszerek és 

követelmények kölcsönösen felcserélhetők legyenek, tehát konkrétan ez azt jelentené, 

hogy ha az egyik gyógyszerkönyv általános fejezetét használva a termék megfelelő, akkor 

ugyanúgy a másik kettőt használva is a megfelelőhöz minősítéshez jussunk. A cél, hogy a 

gyógyszerkönyvben szereplő termék jellemzőire azonos követelmények 

vonatkozzanak.[19] Tehát fontos bármely készítmény általános és egyedi cikkelyeknek 

való megfelelősége és vizsgálata (pl.: sértetlenség, szálmentesség, szín, szag, kioldódás, 

szálmentesség, csomagolás kontaminációja, cseppenéspont, dermedéspont, 

szemcseméret.). 
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d, Mikrobiológiai tisztaság? 

Ugyanúgy a készítménynek meg kell felelni mikrobiológiai szempontból a 

gyógyszerkönyv előírásainak, mint például a steril készítmény esetén a sterilitásnak tehát 

adott mikrobiológiai tisztasági osztályban tartozásnak megfelelő paramétereknek. 

e, Kvalitatív és kvantitatív analízis? 

Tartalmaz hatóanyagot a készítmény? Ha igen, a forgalombahozatali engedélynek 

megfelelő mennyiségűt? A gyártás folyamán került szennyezőanyag a gyógyszerbe? 

Összefoglalva ezen három szempont (információ,forgalmazó,termék) elemzése után 

kaphatunk egy reálisabb képet az interneten forgalmazott gyógyszerek betegbiztonságra 

kifejtett hatásairól. 
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3. Betegbiztonság-kockázati kockázatelemzés  
 

Mivel számtalan betegbiztonsági kérdést vet fel az internetes gyógyszerforgalmazás, 

célszerű lenne egy egyszerű, gyors, teszt segítségével felmérni a kockázatokat. Valamint 

amennyiben fokozott kockázattal bíró hatóanyagokat tudjuk azonosítani, akár célzott (jogi, 

tájékoztatási) fellépést is tudunk ellene eszközölni. Amennyiben a teszt eredményeként 

magas szintű rizikót azonosítunk, a lakosság számára nem ajánlható a gyógyszer online 

beszerzése, sőt akár konkrét lépések is tehetőek a termék internetes elérhetőségének 

megszűntetése érdekében. A legelső lépés az információ elemzés melyet, mint egy szűrő 

használhatunk különböző hatóanyagokra lebontva. Ha a teszt alapján magasabb kockázatot 

tapasztalunk (pl. kis valószínűség, de drasztikus következmény; vagy ha magasabb 

valószínűséggel következik be egy közepesebb veszélyű esemény), akkor jön a következő 

lépés a forgalmazó elemzés. A kiválasztott honlap értékelésével is rengeteg információhoz 

juthatunk, ami árulkodó jelei a hamis/illegális tevékenységeknek, a betegbiztonság 

csorbulásának. Találkozhatunk magasabb illetve alacsonyabb rizikójú forgalmazókkal, 

amit a teszt alapján ki lehet szűrni, majd végül, ha kiválasztásra került a honlap, és 

megrendeltük a terméket, akkor jöhet a harmadik lépés a termék elemzés. Ez magába 

foglalja a csomagolástól kezdve az analitikai vizsgálatokat, természetesen egy vásárló 

számára az analitikai elemzés nehézkes, de már magából a csomagolásból, 

betegtájékoztatóból illetve a különböző organoleptikus vizsgálatokból is nagyon sok 

információt ki tudunk kapni, felismerve a hamisítást. 

Így akár fel tudjuk mérni az első szűrő által (információ elemzés) a kockázatokkal bíró 

termékeket, ez után következhet a második szűrő az interneten található forgalmazók 

elemzése. Ha a kockázati szint itt is nagy, a jelenlét veszélyesnek tűnik, akkor a harmadik 

lépcsőfok a termék rendelése és elemzése, mellyel be tudjuk azonosítani, hogy a vásárolt 

termék minőségileg aggályos-e. 

A teszt mindhárom moduljának vannak fő kérdéscsoportjai (kulcskérdései) melyekhez 

több alkérdés tartozik. Az alkérdésekhez a válaszok alapján különböző pontszámokat 

társítottunk, ezeket összeadva megkapjuk egy-egy kulcskérdés valószínűségi értékét, 

melyek 0-3 pont intervallumba esnek. A valószínűség értékeket a teszt egyes alkérdéseire 

adott válaszok segítenek meghatározni, míg a következmény számszerűsített értékét 

jellemzően a hatóanyag javallatai és a beteg/fogyasztó feltételezett egészégi állapota, a 

kezelés ellenjavallatai, a gyógyszerforma és hatóanyag mellékhatás profilja határozza meg. 
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A következmény meghatározásához segítséget nyújthat a gyógyszerek keresztjelzései, 

tehát például az egy tömör (erős hatású szerek) és egy üres kereszt (altatók, nyugtatók) 

jelzésű hatóanyagok 2 pont, a két tömör (mérgek) és két üres kereszt jelzéssel ellátott 

hatóanyagok pedig 3 pont. OTC készítmények esetén pedig 1 pont. A következményt 

viszont egységesen sokszor nehéz, vagy nem is lehet meghatározni, mivel sok függ az 

egyén, körülmény individualitásától, így ilyenkor a következmény megadott pontjait 

szakmai szemmel nézve kell felülbírálni és változtathatni. A valószínűségi értékeket 

megszorozva a következmény értékeivel, melyek 1-3 pontig terjednek, juthatunk el a 

rizikóig. Így a képlet: [valószínűség] X [következmény] = kockázati szint. Majd a 

legutolsó lépésként a fő kérdésekre kapott értékeket átlagoljuk, így jutunk el a végső 

eredményig. Ezek alapján az eredményeket 3 kategóriába soroljuk be: 0-3 pontig alacsony, 

3,5-5,5 között közepes, míg végül 6-9 pontig egy magas kockázati szintet kapunk. 
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II. táblázat: A gyógyszervásárlás igényét hajlamosító tényezők feltérképezése az 

információ elemzés által 

  

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati 
szint

1. Van igény, hogy a legális ellátási láncon kívül 
megvásárolják a készítményt?   

igen
lehetséges/
részleges

nem

a, A termék hiánycikk vagy nem forgalmazzák az adott 
országban? 1 0,5 0

b, A hatóanyagnak találunk off label alkalmazását? 1 0,5 0

c. Kedvezményesebben hozzá lehet jutni interneten 
keresztül? 1 0,5 0

2. Megítélhető a gyógyszeralkalmazás szükségessége, 
előnyei, kockázatai?

igen
lehetséges/
részleges

nem

a, A termék receptköteles? 1 0,5 0

b, Infúziós, injekciós gyógyszerforma? 1 0,5 0

c, Abúzus szer,életmód vagy slágerkészítmény? 1 0,5 0

3. Könnyen meg lehet találni az online kereskedőket? igen
lehetséges/
részleges

nem

a, Online keresőmotorba beírva az első 3 oldalon találunk 
online kereskedőt? 1 0,5 0

b, Találkoztunk reklámmal, spammel, e-maillel a 
készítményről? 1 0,5 0

c, Közösségi oldalakon( Facebook, Twitter..) találunk online 
kereskedőt? 1 0,5 0

4. Vannak klinikai bizonyítékok a kívánt tarápiás 
indikációra?

igen
lehetséges/
részleges

nem

3 1,5 0

Válaszlehetőségek

Információ elemzés
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III. táblázat: Az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatos kockázatok 

feltérképezése a forgalmazó elemzése által 

  

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati szint

1. Forgalmazó személyes/üzleti információkat, 
elérhetőséget megad ?Akciót, kedvező árat feltünteti?

igen
lehetséges/
részleges

nem

a, A cégnevet és termék gyártóját feltünteti? 0 0,5 1

b, E-mail cím, telefonszám,postacím található a honlapon? 0 0,5 1

c, Kedvezményes árat kihangsúlyozza? 1 0,5 0

2. Legalitást igazoló adatbázisokban szerepel a honlap? igen
lehetséges/
részleges

nem

a, Rendelkezik érvényes hatósági tanusítvánnyal a honlap? 0 0,5 1

b, LegitScript adatbázisban szerepel mint legális honlap? 0 0,5 1

VIPPS adatbázisban szerepel? 0 0,5 1

3. Megfelelő egészségügyi információ adása a 
betegeknek/vevőknek?

igen
lehetséges/
részleges

nem

a, Esetleges interakciókat felhívja a figyelmet? 0 0,5 1

b, Speciális betegcsoportok (terhes, idős, gyermek), 
veszélyeztetett állapotok esetén elegendő információt adnak? 0 0,5 1

c, Adagolást feltüntetik? 0 0,5 1

4. Receptköteles termék esetén az orvosi vény feltétel? igen
lehetséges/
részleges

nem

0 1,5 3

Válaszlehetőségek

Forgalmazó elemzés
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IV. táblázat: Az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatos kockázatok 

feltérképezése az online beszerzett termék elemzése által 

  

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati szint

1.	  	  Szakma	  szabályainak	  megfelelő	  szállítás? igen
lehetséges/
részleges

nem

a.	  Készítmény	  csomagolása	  megfelelő? 0 0,5 1

b.	  Megfelelő	  hőmérsékleti	  tartomány	  biztosítva	  volt? 0 0,5 1

c.	  Másodlagos	  csomagolás	  megfelelő?	  Ha	  szükséges	  
fényédelemmel	  ellátták? 0 0,5 1

2.	  Termékinformáció	  értelmezhetősége	  megfelelő? igen
lehetséges/
részleges

nem

a.	  Betegtájékoztatót	  kézbesítettek? 0 0,5 1

b.	  Csomagolás,	  betegtájékoztató	  nyelve,nyelvezete	  helyes? 0 0,5 1

c.	  Adagolások	  értelmezhetőek	  és	  pontosak? 0 0,5 1

3.	  Gyógyszerkönyvi	  és	  gyógyszertechnológiai	  
alapjellemzők	  megfelelőek?

igen
lehetséges/
részleges

nem

a,	  Gyógyszerforma	  megelefő?	  A	  termék	  sértetlen? 0 0,5 1

b,	  Organoleptikus	  vizsgálatoknak	  megfelel? 0 0,5 1

c,	  Csomagolás	  sértetlen?	   0 0,5 1

4.	  Minőségi,	  mennyiségi	  vizsgálatoknak	  megfelelő? igen
lehetséges/
részleges

nem

0 1,5 3

Válaszlehetőségek

Termék elemzés
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III. Interneten forgalmazott gyógyszerek kockázatelemzésének 
bemutatása az oxytocin példája alapján 
 

1. Az oxytocin farmakológiája és klinikai indikációi 
 

Az oxytocin a méhre ható szerek, azon belül is a méhkontrakciót kiváltó szerek közé 

tartozik. A hypotalamusban szintetizálódik, felszabadulása pedig a hypophysis hátulsó 

lebenyéből történik. Olyan polipeptidhormon, amely szintetikusan is előállítható. Ha nincs 

terhesség vagy a terhesség első kétharmadában kis hatással van a méhre, az oxytocin 

érzékenység azonban megnő szülés előtt, alatt, sőt ez az érzékenység közvetlen utána is 

jellemzően magas marad. Az oxytocin specifikus, G-proteinhez kötött receptoron keresztül 

fejtik ki hatását, amelyek kifejeződése fokozódik a terhesség előrehaladtával. A méh 

oxytocin érzékenységét az ösztrogének fokozzák, míg a gesztagének csökkentik. Így az 

ösztogénreceptor antagonistákat koraszülés megelőzésére illetve koraszülés késleltetésére 

alkalmazhatjuk. Ez a tény arra utal, hogy az oxytocin a koraszülésben is szerepet játszik, 

még ha nem is ez az elsődleges kiváltó tényező. Farmakológiai hatásait tekintve, helyes 

alkalmazás esetén gyakoribbá és erősebbé teszi a méhkontrakciókat, majd ezeket 

elernyedés követi, így nincsenek a köldökzsinór erei folyamatosan komprimálva. Nagy 

adagban tónusos összehúzódást is okoznak, ami kihasználható atóniás vérzés kezelésére. 

Az oxytocin felezési ideje nagyon rövid csupán néhány perc. Mellékhatása általában 

enyhébbek, illetve nagyobb adagban jelentkeznek, ezek lehetnek: hypotenzió, illetve ADH 

(antidiuretikus hormon) szerű hatás. Terápiában elsősorban az oxytocint a 

méhösszehúzódás elősegítésére illetve fájáserősítésre alkalmazzák. Intramuscularisan 

illetve lassan intravénásan adható 3-10 NE szülés után vagy a lepényi szakaszban. Ha 

császármetszésre kerül sor, direkt myometriumban is adható. Ezenkívül intranasalis 

oxytocint is fel lehet használni, mivel az oxytocin kontrahálja az emlő myoepithelsejtjeit, 

ezáltal tejkilövellést okoz, ebből a célból körülbelül 4 NE használnak fel néhány perccel a 

szoptatás előtt. [20] 
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2. Az indikáción túl: Mire jó még az oxytocin? Van rá kereslet? 
 

Ha csak annyit teszünk, hogy a „Google” keresőmotorban beírjuk az oxytocin szót, 

láthatjuk, hogy már a legelső oldal tele van az egyéb felhasználásra buzdító oldalaktól. 

Úgy terjedt el az az oxytocin az interneten, mint a „Love Hormone” (szerelem/szeretet 

hormon). 

 

 

3. ábra: Az oxytocin keresőszóra előhozott oldalak a www.google.hu találati 

listájában. 

 

Az embereket ösztönösen érdekli, vásárlásra csábíthatja, mindig aktuális téma. Majd 

néhány oldalt átnézve azt tapasztalhatjuk, hogy az oxytocint számos „indikációba” 

kínálják, mint például: megoldás a stresszre, ezáltal csökkenti a vérnyomást, erősíti a 

házassági kapcsolatot, barátságot, segít a közvetlenebb kommunikációban, két idegen 
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közötti bizalmat erősíti, javítja a szociális viselkedést, mind abban, hogy a partnertől való 

jeleket korán felismerjék, mind a válaszkészségben. 

De mi ennek az alapja? A szakirodalmi, hivatalos indikáción túli (Off label) alkalmazásban 

ez idáig nincs ilyen bejegyzés, hogy bármely hasonló körű indikációban alkalmazták 

volna. De milyen tanulmányokat találhatunk egyáltalán amelyek az ehhez hasonló 

indikációkat vették alapul? 

C.J. Yatawara és munkatársai a Molecular Psychiatry 2015 október 27-én megjelent cikke 

alapján, az oxytocint nasalis spray formájában vizsgálták autista gyermekeknél, 

randomizált, kettős vak, placebókontrollos keresztezett klinikai vizsgálatokban. A vizsgálat 

célja volt, hogy lehetséges kezelést találjanak, mellyel a társadalmi és viselkedési 

nehézségekkel rendelkező embereken segíthetnek, így például az autistáknak is. 

Harmincegy autista gyermek vett részt a vizsgálatban, akik napi kétszer (reggel és este) 

kapták az intranasalis készítményt. Az aktív csoport összesen 24 NE oxytocint kapott 

naponta. Legelőször 5 hétig tartott a vizsgálat, amit egy 4 hetes kimosási időszak követett, 

majd utána folytatták a vizsgálatot. Az eredményekből kiderült, hogy összességében a 

placebóhoz képest az oxytocin jelentős javulást okozott a szociális beilleszkedés terén. A 

sprayt összességében jól tolerálták, viszont a leggyakoribb mellékhatások a szomjúság, 

gyakori vizelés és székrekedés voltak. Ez volt az első klinikai vizsgálat, ahol fiatal autisták 

részvételével próbálták a társadalmi beilleszkedés hiányát vizsgálni.[21] 

Az elmúlt évtizedekben egyre inkább előtérbe kerültek azok a vizsgálatok, melyek az 

intranasalis oxytocinra fókuszálnak. Ezt szemlélteti, hogy a GoogleScholar-ban 

végrehajtott „intranasal oxytocin” keresőszavakra 13300 találatot kapunk.  

Viszont az intranasalis készítmény hatásainak vizsgálata nehézkes, sokszor a 

tanulmányokban a befolyásoló tényezőket nem, vagy részlegesen veszik figyelembe. Így 

sokszor a közzétett eredmények igazából nem jelentenek a gyakorlati terápiában 

hasznosítható hatásokat. Kellő odafigyeléssel és egy normális mértékű szkepticizmussal 

kell minden esetben az adott közleményt megközelítenünk.[22]  

Intranasalis oxytocin tartalmú készítményre fogyási adatokat ugyan nem találtunk, viszont 

az elmúlt években megjelent cikkek mennyisége alapján, és a keresőmotorba a témával 

kapcsolatos keresőszavakra kapott találatok alapján észrevehető, hogy sokakat 

foglalkoztató téma, ami alapján feltételehető a nagy érdeklődés, kereslet.   
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3. A tesztvegyület kiválasztásának szempontjai 
 

Magyarországon összesen 3 darab oxytocin tartalmú készítmény van forgalomban, 

méghozzá injekciós gyógyszerformában. Ezek táblázatban összefoglalva: 

 

Készítmény Kiszerelés ATC kód 

Forgalomba

-hozatali 

engedély 

jogosultja 

Státusz 

OXYGRINDEKS 8,3 

mikrogramm/ml 

oldatos injekció vagy 

infúzió 

10x ampulla H01BB02 AS Grindeks 

Törzskönyvezett 

gyógyszer 

 

OXYTOCIN 5 NE/ml 

oldatos injekció 

5x1 ml 

ampulla 
H01BB02 

Richter 

Gedeon 

Nyrt. 

Törzskönyvezett 

gyógyszer 

 

OXYTOCIN 10 

NE/ml oldatos 

injekció 

100x1 ml 

ampulla  
 

H01BB02 

Richter 

Gedeon 

Nyrt. 

Törzskönyvezett 

gyógyszer 

 

 

V. táblázat: Hazai forgalomban beszerezhető oxytocin tartalmú termékek 

 

Így Magyarországon, ha valaki oxytocin tartamú készítményhez szeretne jutni a legális 

ellátási láncon belül, ezzel a három készítménnyel van rá lehetősége. Azonban ezek mind 

receptkötelesek, így az eltérő terápiás indikációra felhasználni kívánt gyógyszerhez 

nehezen tud bárki is hozzájutni. Ekkor kerül előtérbe az internet. Magyar honlapokon 

oxytocin tartalmú terméket forgalmazó honlappal nem találkoztunk. Ehhez különböző 

keresőszavakat használtunk, mint például az „oxytocin készítmény vásárlása”, „eladó 

oxytocin”. A keresést a Google és Yahoo keresőmotor segítségével végeztük, ahol az első 

6 oldalt tekintettük át, ezenkívül a Facebook-on való keresést is igénybe vettük. A magyar 

honlapokkal ellentétben külföldi online forgalmazókkal nemcsak hogy találkoztunk, 

hanem nagyrészük több fajta gyógyszerformában is kínálta eladásra az oxytocin tartalmú 
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készítményeiket. Gyógyszerforma szerint 4 fajtával találkoztunk, ezek: sublingualis csepp, 

orrspray, kapszula és injekció. Ezenkívül az oldalakat figyelmesen átolvasva, több oldal 

kínálta úgy termékét, mintha oxytocin tartalmú lenne, de a leírást részletesebben átnézve 

tapasztaltuk, hogy nem oxytocin tartalmú, csupán a tájékoztatója alapján olyan „parfüm” 

amelyet használva serkenti az oxytocin termelést a belélegző személyben. 

Szóval a kiválasztás alapját képezte, hogy tartalmazzon hatóanyagot a készítmény. 

Gyógyszerformát tekintve pedig kikötés volt a folyékony gyógyszerforma, így maradt a 

sublingualis csepp, az orrspray és az injekció. Ezután a forgalmazókat áttekintve, olyan 

kereskedőket kerestünk, melyek Magyarországra szállítanak. Szempont volt célközönség 

számára könnyed elérhetőség, tehát ne legyen receptköteles a készítmény. Így jutottunk el 

a sublingualis csepphez és az orrsprayhez. Az online piacteret felkutatva több online 

kereskedő forgalmazott orrspray-t, így ez alapján került az oxytocin tartamú orrspray 

kiválasztásra. 
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IV. Vizsgálati módszertan 
 

A módszertan a korábban a Gyógyszerészeti Intézetben készült munkák alapján végeztem, 

kibővítve a betegbiztonság-kockázati teszt elkészítésével. 

Legelső lépés volt, hogy a betegbiztonság-kockázati értékelés segítségével elvégeztük az 

információ elemzést. Ezután következett, hogy felmértük az oxytocin tartamú termékek 

internetes elérhetőségét, azok online forgalmazását, a teszt segítségével pedig a kiválasztott 

forgalmazókat elemeztük, legvégül pedig a termékeket értékeltük, illetve a kvalitatív és 

kvantitatív elemzését tűztük ki célul.  

 

1. Információ elemzés 
 

Legelső lépés volt, hogy az intranasalis oxytocin tartalmú készítmény kiválasztása után az 

információ elemzés, erre szolgált a betegbiztonság-kockázati teszt első része, amivel 

felmértük, és számszerűsítettük a fogyasztókra váró kockázati szintet. A megválaszolni 

kívánt fő kérdéseket a következők voltak: 

 - 1. Van igény, hogy a legális ellátási láncon kívül megvásárolják a készítményt? 

 - 2. Megítélhető a gyógyszeralkalmazás szükségessége, előnyei, kockázatai? 

 - 3. Könnyen meg lehet találni az online kereskedőket? 

 - 4. Vannak klinikai bizonyítékok a kívánt terápiás indikációra? 

Ezek a kulcskérdések, ezen belül pedig alkérdéseket készítettünk, melyek segítségével és 

megválaszolásával hozzájutottunk a főkérdések eredményeihez. 

 

2. Internetes beszerezhetőség feltérképezése 
 

Igyekeztünk felkutatni az online patikákat és termék forgalmazókat 2015. októbertől 

novemberig tartó időszakban. Ezt a lépest 3 fajta kereséssel végeztük. Mind magyar, 

mind angol kulcsszavakat használtunk a kereséshez, mint például a „buy oxytocin”, 

„oxitocin vásárlása”, „oxytocin online”. A három fajta keresés pedig két különböző 

keresőmotorral a „Google” és a „Yahoo” segítségével, ezenkívül pedig a „Facebook” 

közösségi oldal használatával történt. Ezeket az internetes oldalakat összegyűjtöttük, 

majd az azonos honlapokat/forgalmazókat kizártuk. 
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3. Forgalmazók gyógyszerész-szakmai értékelése 
 

Az internetes beszerezhetőség feltérképezése után a forgalmazók gyógyszerész-szakmai 

értékelése volt a következő lépés. A cél ezzel az volt, hogy különböző szempontok alapján 

értékeljük, illetve azonosítsuk a gyógyszer és betegbiztonság szempontjából leginkább 

megfelelő illetve legkevésbé megfelelő online forgalmazókat. Összesen 9 forgalmazót 

értékeltünk ugyanazon szempontrendszer alapján.  

Az alábbi tényezőket vizsgáltuk: 

- honlap típusa (internetes gyógyszertár, kereskedő, alapanyag gyártó, közösségi 

oldal) 

- leárazások, kedvezményes ár kihangsúlyozása? 

- telefonos elérhetőség feltűntetése? 

- pontos földrajzi cím, utca, házszám fel van tüntetve? 

- egészségügyi szakemberrel (orvos gyógyszerész) kapcsolat létesítés lehetősége? 

- internetes gyógyszertár hatósági/szakmai tanúsítvánnyal rendelkezik-e? 

- termékleírás részletessége Adagolásra vonatkozóan, veszélyeztetett 

betegcsoportok számára elegendő információt szolgáltatnak? 

- LegitScript illetve VIPPS adatbázisban szerepelnek, mint legális honlap? 

- gyártót feltünteti?  

 

4. Próbavásárlás, szállítási körülmények és a termék vizsgálata 
 

Az online forgalmazók értékelése után a megadott szempontok figyelembevételével 3 

forgalmazót választottunk ki, majd ezután a 3 termék rendelése volt a következő lépés, 

ahol dokumentáltuk a fizetési és szállítási feltételeket. Vizsgáltuk, hogy a szakma 

szabályainak megfelelő volt-e a szállítás, hőmérsékleti, csomagolási feltételeket betartva. 

Ezenkívül, hogy a termékinformáció értelmezhetősége egyértelmű-e, mint például a 

betegtájékoztató, nyelvi/nyelvezeti követelmények, adagolást egyértelműsége illetve 

pontossága. Nem utolsó sorban pedig megvizsgáltuk, hogy a termékek a gyógyszerkönyvi, 

gyógyszertechnológiai alapkövetelményeknek megfelelnek-e, 
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5. A termékek kvalitatív és kvantitatív analízise 
 

A hatóanyag, illetve annak mennyiségi meghatározása számos kihívásba ütközött, így 

sajnos csak a szakdolgozat kéziratának véglegesítését követően kerül sor a vizsgátokra és 

azt követően várhatóak az eredmények.  
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V. Eredmények bemutatása és értékelése 
1. Információ elemzés. 
 

Az információ elemzés a betegbiztonsági-kockázatot olyan szempontból vizsgálja, hogy 

van-e hajlamosító tényező az internetes forgalmazásra és az online elérhető adatok, hírek, 

vélemények milyen mértékben katalizálják az interneten történő gyógyszervásárlás 

igényét. Az interneten található információk alapján az alábbi táblázatban kékkel jelöltem a 

z elemzett kérdésekre adott válaszaimat: 

 

VI .táblázat: Intranasalis oxytocin készítményre kitöltött információ elemzés 

 

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati 
szint

1. Van igény, hogy a legális ellátási láncon kívül 
megvásárolják a készítményt?   

igen
lehetséges/
részleges

nem 2 2
4            

(közepes)

a, A termék hiánycikk vagy nem forgalmazzák az adott 
országban? 1 0,5 0

b, A hatóanyagnak találunk off label alkalmazását? 1 0,5 0

c. Kedvezményesebben hozzá lehet jutni interneten 
keresztül? 1 0,5 0

2. Megítélhető a gyógyszeralkalmazás szükségessége, 
előnyei, kockázatai?

igen
lehetséges/
részleges

nem 2 2
4              

(közepes)

a, Az adott hatóanyagot tartalmazó termékek receptkötelesek? 1 0,5 0

b, Infúziós, injekciós gyógyszerforma? 1 0,5 0

c, Abúzus szer,életmód vagy slágerkészítmény? 1 0,5 0

3. Könnyen meg lehet találni az online kereskedőket? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6               

(magas)

a, Online keresőmotorba beírva az első 3 oldalon találunk 
online kereskedőt? 1 0,5 0

b, Találkoztunk reklámmal, spammel, e-maillel a 
készítményről? 1 0,5 0

c, Közösségi oldalakon( Facebook, Twitter..) találunk online 
kereskedőt? 1 0,5 0

4. Vannak klinikai bizonyítékok a kívánt tarápiás 
indikációra?

igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6                  

(magas)

3 1,5 0

Válaszlehetőségek

Információ elemzés
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A kérdéseket tekintve, feltérképeztük, van-e igény, hogy oxytocin tartalmú orrsprayt 

vásároljanak a legális ellátási láncon kívül is. Az OGYÉI gyógyszeradatbázisát használva 3 

oxytocint tartalmazó készítményt találtunk, ezek mind injekciós gyógyszerformával 

rendelkeznek, így az alkérdésre válaszolva - hogy a termék hiánycikk vagy nem 

forgalmazzák az adott országban - a válasz igen, tehát 1 pont. Hiszen Magyarországon 

nincs forgalomban intranasalis készítmény. Arra, hogy a hatóanyagnak találunk-e off label 

alkalmazást, szintén először az OGYÉI indikáción túli gyógyszerrendelés-kérelem 

publikus nyilvántartási listáját hívtuk segítségül. A kérelmek között nem szerepelt az 

oxytocin, így bejegyzett körű indikáción túli gyógyszerrendeléshez még nem használták. 

Azonban tudományos cikkeket tanulmányozva, mint ahogyan az indikáción túl című 

részben is tárgyaltuk, mondhatjuk, hogy szociális beilleszkedés vizsgálata céljából 

felhasználtak már oxytocint tartalmazó készítményt. Így a válasz erre a kérdésre is igen, 

így 1 pont. A következő szempont, hogy interneten keresztül hozzá lehet-e jutni 

kedvezményesebben kérdésre a válaszunk nem volt, mivel ha valaki oxytocin tartalmú 

készítményhez szeretne jutni, a legális ellátási láncon belül azt injekciós készítményként 

tud. Ami ugyan nem intranasalis gyógyszerforma, de ha a beteg hozzájut, és mindkettő 

folyékony gyógyszerkészítmény, így akár intranasalisan is használhatja. Így árban össze 

tudjuk hasonlítani, ami azt jelenti, hogy a legolcsóbb, Oxytocin 5 NE/ml injekciós 

készítmény Magyarországon 1360 forint, az interneten forgalmazott készítmények közül 

pedig a legolcsóbb 29,95 Euro volt, ami az aktuális valutaárfolyamon átszámítva 

körülbelül 9300 forintnak felel meg. Láthatjuk, hogy a legolcsóbb készítmény az interneten 

keresztül is több mint a hatszorosába kerül. Erre a válasz tehát nem, így jutottunk el az 

alkérdésektől a fő kérdésig, ahol így összesen 2 pontot kaptunk. A következő kulcskérdés, 

hogy megítélhető-e a gyógyszeralkalmazás szükségessége, előnye és kockázata. Ezen belül 

találjuk, hogy az adott hatóanyagot tartalmazó termékek orvosi vényhez kötöttek-e, amire 

válaszként igent adtunk, hiszen maga az oxytocin tartamú termékek vénykötelesek, így ha 

más gyógyszerformában is van, szakember dolga megítélni a használatot, felmérve ezzel a 

kockázatokat. A termék intranasalis oxytocin, így arra, hogy injekciós vagy infúziós 

gyógyszerforma 0 pontot kapott. Az abúzus, életmód vagy slágerkészítmény közül mind az 

életmód mind a slágerkészítmény közé be lehet kategorizálni, így itt is 1 pontot tudtunk 

adni. A következő fő kérdés az online forgalmazók könnyű megtalálhatóságára 

vonatkozott. Az online keresőmotorok közül mind a Google mind a Yahoo segítségével 

kerestünk, mind a két keresés eredményeként találtunk az első 3 oldalon internetes 

kereskedőket, sőt a Facebook közösségi oldal segítségével keresve is találkoztunk 



38 
 

forgalmazókkal, ezenkívül reklámokat is igénybe vettek a különböző honlapok. Így ezekre 

mind 1-1 pontot tudtunk adni. Klinikai bizonyítékot pedig tudományos cikkekben 

megjelenítve találtunk, mint ahogyan az indikáción túl című fejezetben részletesebben 

tárgyaltuk, így erre a maximumot, 3 pontot kapott a termék. 

Összegzésként információ elemzés eredményeként átlagosan 5 pontot kaptunk, ami egy 

közepes szintű rizikót jelent. A metodikát tekintve ekkor elkezdtünk részletesen kutatni. 
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2. Internetes beszerezhetőség feltérképezése 
 

Az angol és magyar keresőszavakkal való kutatás során azt tapasztaltuk, hogy magyar 

oldalak tekintetében csak leírásokat észleltünk az oxytocinról, mint szerelem hormonról, 

míg forgalmazót nem találtunk egyet sem. Ellenben az angol keresőszavakra rengeteg 

online forgalmazót találtunk. A „Google” és a „Yahoo” keresőmotorral végrehajtott 

keresés alapján a legelső 6 oldalt tekintettük át. Ehhez kiegészítésként a „Facebook” 

segítségével készített keresési találatokat hozzávettük, így összegezve és a redundanciát 

kizárva jutottunk el 9 online forgalmazóhoz.  

A 9 online forgalmazó weblapcímei: 

1. http://www.verolabs.com/ 

2. https://www.oxytocinfactor.co/ 

3. http://www.ceretropic.com 

4. http://www.oxytocinfactor.net 

5. http://www.researchliquids.com 

6. http://www.oxytocine.nl 

7. http://oxytocinaccelerator.com 

8. https://www.canadadrugs.com 

9. http://www.khemcorp.com 
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3. Forgalmazók gyógyszerész-szakmai értékelése 
 

A forgalmazók értékelése azért is fontos, hiszen akár már itt ki tudjuk szűrni, és 

észrevehető, ha hamis vagy potenciálisan veszélyt jelentő terméket próbálnak eladni. A 9 

online forgalmazót értékelve arra az eredményre jutottunk, hogy pontos földrajzi cím 66 

%-ban nem volt feltüntetve, ez azt jelenti, hogy nem visszakereshető, nem ellenőrizhető 

honnan, egyáltalán milyen országból kapjuk a megrendelni kívánt terméket. Sőt akár ez az 

információ azért is lényeges lehet, hogy nyitva maradjon az a lehetőség is, ha személyesen 

kívánjuk felkeresni a céget. Az arány sajnos ugyanez volt a telefonos elérhetőség 

tekintetében is, ami azt jelenti, ha már pontos címet a forgalmazó nem adtak meg, 

valamilyen kontakt szükségességét gondolnánk. Hiszen ha a forgalmazó más kontinensre 

is szállít, ez egy lényegesebben egyszerű megoldás a kapcsolattartásra. Egy személyes 

beszélgetés sokszor jobb és célravezetőbb lenne, így talán biztonságosabb és személyre 

szabott válaszokat kaphatnánk. Viszont ez ugyanúgy, tehát 66 %-ban nem valósult meg. 

Erre akár megoldás lenne az e-mail cím feltüntetése, de ez egy közvetett kommunikáció, 

amikor semmi garancia nincs, hogy ki válaszol, egyáltalán releváns választ kapunk-e a 

feltett kérdésünkre. A honlapok közül magyart nem találtunk, így az angol honlapok 

információi akár egy magyar állampolgár számára lehet kétes, illetve a félretájékozódás 

esélye a nyelvi akadályok miatt ilyen esetben megnő. Termékleírásoknál azt tapasztaltuk, 

hogy legtöbbször nem egységes és majdnem minden esetben hiányos volt. Sem 

mellékhatásokat sem interakciókat nem tüntetnek fel, nem is beszélve a tájékoztatás 

hiányára a veszélyeztetett betegcsoportoknál, gondolunk itt gyerekre, várandósokra, 

különböző érzékenységekre. Egészségügyi szakemberrel, mint orvos, gyógyszerésszel való 

kommunikáció egy esetben sem valósult meg, ami meglepő és elfogadhatatlan. Európába a 

9 forgalmazó közül 6 szállított. A szállítási díj nem volt egyértelmű, 5 forgalmazó ezt fel 

sem tüntette. A honlapok értékelésének egy lényeges részét képezte a hatósági 

tanúsítványok elemzése. Internet patika tanúsítványa egyik forgalmazónak sem volt. A 

honlapokat értékelő Legitscript Online Pharmacy Verification egy olyan adatbázis, 

amelyben 3 csoportba sorolja a bejegyzett honlapokat, az első csoport az illegális, a 

második a legális, harmadik pedig a vélhetően legálisan működő honlapok. Ezt az 

adatbázist használva kiderült, hogy 6 honlap nem szerepelt benne, 2 illegálisan 

működőként, míg 1 honlap illegálisként van azonosítva. Tehát egyik honlap sem szerepelt 

a vizsgálati mintánkban, mint legálisan működő honlap. Az Egyesült Államokban, a 

Nemzeti Gyógyszerészeti Szövetség (National Association of Boards of Pharmacy, NABP) 
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honlapján található egy lista, melyben az online értékesítésre jogosult, engedéllyel 

rendelkező gyógyszertárak vannak feltüntetve. A NABP létrehozott egy programot, ez a 

VIPPS (Vertified Internet Pharmacy Practice Sites), ami segítségül szolgál, hogy az állami 

és szövetségi szabályoknak megfelelően működő online gyógyszertárakat megtaláljuk. A 

VIPPS adatbázisban a 9 honlap közül egyik sem szerepelt. A 9 forgalmazót értékelve azt 

tapasztaltuk, hogy 55%-ban kihangsúlyozták a leárazásokat és az olcsóságot, hogy ezáltal 

az embereket vásárlásra ösztönözze és így a piaci érdekeket a betegközpontú szakmai 

hivatás elé helyezve húzzanak hasznot. 

 

 

 

4. kép: online forgalmazó (www.researchliquids.com) leárazással ösztönzi vásárlásra 

a látogatókat. 

 

Viszont volt olyan forgalmazó, ahol ismert és híres újságokat, csatornákat megnevezne 

szólította fel a vásárlókat, hogy olvassanak utána az oxytocinnak, majd „don’t wait-buy 

oxytocin now” (ne várj-vegyél oxytocint most) kifejezéssel buzdította a fogyasztót a 

vásárlásra. 
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5. kép: Vásárlásra való felhívás a www.oxytocinaccelerator.com honlapon. 

Tehát gyógyszerformát tekintve a legelső szempont volt a folyékony gyógyszerforma, ami 

alapján három forma közül választhattunk, ezek a sublingualis csepp, injekció és orrspray. 

Ezek közül áttekintettük az online forgalmazókat, majd kizártuk azokat a forgalmazókat 

melyek nem szállítottak Magyarországra. Ezután olyan kereskedőket részesítettünk 

előnybe, melyeknél nem volt feltétel a vény, és az árat tekintve is kedvezőnek 

mondhatókat tartottuk meg. Ekkor a sublingualis csepp és orrspray maradt, a végső döntést 

pedig az képezte, hogy több forgalmazó legyen az online piactéren. Így került kiválasztásra 

az oxytocin tartalmú orrspray.  

A forgalmazók keresése és elemzése és után 3 online honlapot választottunk ki: 

Honlap Terméknév Ár 
www.khemcorp.com Oxytocin Nasal Spray 60ml 

6500 IU 

45 USD/60 ml spray 

www.oxytocinfactor.net Oxytocin Factor Nasal 

Spray 

60 USD/30 ml 

www.oxytocinfactor.co Oxytocin Factor Nasal 

Spray 

60 USD/30 ml 

 

VII. táblázat: A 3 honlap terméknévvel és árral feltüntetve 
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A következő lépés volt, hogy a kiválasztott forgalmazókra kitöltöttük a teszt második 

részét, a forgalmazó elemzést. 

1. www.khemkorp.com 

 

VIII. táblázat: A www.khemkorp.com oldalon található online forgalmazóra kitöltött 

forgalmazó elemzés 

Ez az online forgalmazó átlagosan 6 pontot kapott, ami egy magas kockázati szintet jelent.  

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati szint

1. Forgalmazó személyes/üzleti információkat, 
elérhetőséget megad ?Akciót, kedvező árat feltünteti?

igen
lehetséges/
részleges

nem 1,5 2
3         

(alacsony)

a, A cégnevet és termék gyártóját feltünteti? 0 0,5 1

b, E-mail cím, telefonszám,postacím található a honlapon? 0 0,5 1

c, Kedvezményes árat kihangsúlyozza? 1 0,5 0

2. Legalitást igazoló adatbázisokban szerepel a honlap? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6            

(magas)

a, Rendelkezik érvényes hatósági tanusítvánnyal a honlap? 0 0,5 1

b, LegitScript adatbázisban szerepel mint legális honlap? 0 0,5 1

VIPPS adatbázisban szerepel? 0 0,5 1

3. Megfelelő egészségügyi információ adása a 
betegeknek/vevőknek?

igen
lehetséges/
részleges

nem 3 3
9               

(magas)

a, Esetleges interakciókat felhívja a figyelmet? 0 0,5 1

b, Speciális betegcsoportok (terhes, idős, gyermek), 
veszélyeztetett állapotok esetén elegendő információt adnak? 0 0,5 1

c, Adagolást feltüntetik? 0 0,5 1

4. Receptköteles termék esetén az orvosi vény feltétel? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6               

(magas)

0 1,5 3

Válaszlehetőségek

Forgalmazó elemzés
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2. www.oxytocinfactor.net 

 

IX. táblázat: A www.oxytocinfactor.net oldalon található online forgalmazóra 

kitöltött forgalmazó elemzés 

 

Itt az átlag érték 5,5, ezért itt még a közepes kockázati szintű intervallumba tudjuk 

besorolni ezt az online forgalmazót. 

  

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati szint

1. Forgalmazó személyes/üzleti információkat, 
elérhetőséget megad ?Akciót, kedvező árat feltünteti?

igen
lehetséges/
részleges

nem 0,5 2
1         

(alacsony)

a, A cégnevet és termék gyártóját feltünteti? 0 0,5 1

b, E-mail cím, telefonszám,postacím található a honlapon? 0 0,5 1

c, Kedvezményes árat kihangsúlyozza? 1 0,5 0

2. Legalitást igazoló adatbázisokban szerepel a honlap? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6            

(magas)

a, Rendelkezik érvényes hatósági tanusítvánnyal a honlap? 0 0,5 1

b, LegitScript adatbázisban szerepel mint legális honlap? 0 0,5 1

VIPPS adatbázisban szerepel? 0 0,5 1

3. Megfelelő egészségügyi információ adása a 
betegeknek/vevőknek?

igen
lehetséges/
részleges

nem 3 3
9               

(magas)

a, Esetleges interakciókat felhívja a figyelmet? 0 0,5 1

b, Speciális betegcsoportok (terhes, idős, gyermek), 
veszélyeztetett állapotok esetén elegendő információt adnak? 0 0,5 1

c, Adagolást feltüntetik? 0 0,5 1

4. Receptköteles termék esetén az orvosi vény feltétel? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6               

(magas)

0 1,5 3

Válaszlehetőségek

Forgalmazó elemzés
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3. www.oxytocinfactor.co 

 

X. táblázat: A www.oxytocinfactor.co oldalon található online forgalmazóra kitöltött 

forgalmazó elemzés 

A harmadik online forgalmazó pedig 6,25 pontot ért el, ami egy magas kockázati szintre 

enged következtetni.  

Mindhárom forgalmazónál hasonló értékeket kaptunk, egyszer 5,5 , 6 és 6,25 pontot, ami a 

közepes és magas rizikószintű csoportba tartoznak. Láthatjuk a táblázatok alapján, hogy 

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati szint

1. Forgalmazó személyes/üzleti információkat, 
elérhetőséget megad ?Akciót, kedvező árat feltünteti?

igen
lehetséges/
részleges

nem 2 2
4         

(közepes)

a, A cégnevet és termék gyártóját feltünteti? 0 0,5 1

b, E-mail cím, telefonszám,postacím található a honlapon? 0 0,5 1

c, Kedvezményes árat kihangsúlyozza? 1 0,5 0

2. Legalitást igazoló adatbázisokban szerepel a honlap? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6            

(magas)

a, Rendelkezik érvényes hatósági tanusítvánnyal a honlap? 0 0,5 1

b, LegitScript adatbázisban szerepel mint legális honlap? 0 0,5 1

VIPPS adatbázisban szerepel? 0 0,5 1

3. Megfelelő egészségügyi információ adása a 
betegeknek/vevőknek?

igen
lehetséges/
részleges

nem 3 3
9               

(magas)

a, Esetleges interakciókat felhívja a figyelmet? 0 0,5 1

b, Speciális betegcsoportok (terhes, idős, gyermek), 
veszélyeztetett állapotok esetén elegendő információt adnak? 0 0,5 1

c, Adagolást feltüntetik? 0 0,5 1

4. Receptköteles termék esetén az orvosi vény feltétel? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6               

(magas)

0 1,5 3

Válaszlehetőségek

Forgalmazó elemzés
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sokszor hiányos információkkal látják el a fogyasztókat, kapcsolati adatok nincsenek, vagy 

részlegesek, a termékkel kapcsolatos információk, mint adagolás, interakciók, is általában 

hiányoznak. Legalitást igazoló adatbázisokban egyik honlap sem szerepelt. Ezek mind-

mind hozzájárnak, hogy egy fokozott betegbiztonsági kockázatot társítsunk az egyes 

forgalmazókhoz. 

 

4. Próbavásárlás, szállítási körülmények és a termék vizsgálata 
 

A forgalmazók kiválasztása, majd a teszt kitöltése után a három készítmény rendelése volt 

a következő lépés. Már a legelső forgalmazónál (www.oxytocinfactor.net) a rendelés 

megkezdése után hibát jelzett a honlap, ezért nem tudtuk a készítményt megrendelni. A 

másik kettő forgalmazótól a rendelést sikeresen véghezvittük, viszont attól tartottunk, hogy 

a készítmények nem fognak megérkezni. Mindkét esetben banki átutalással fizettünk a 

termékekért, az első készítmény körülbelül 2 hét, míg a második 1 hónap alatt érkezett 

meg. A képeken a postázott készítményeket mutatjuk be: 

1. a www.khemkorp.com oldalról rendelt készítmény: 

 

 
6. kép 
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7. kép 

 

8. kép 

6,7,8. kép: A www.khemkorp.com oldalról rendelt készítményről készült fényképek 
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A megérkezett termékekre kitöltöttük a betegbiztonsági teszt harmadik részét, ezek alapján 

az eredményeink: 

 

XI. táblázat: A www.khemkorp.com oldalról rendelt készítmény termék elemzése 

 

A készítményt Hong Kong-ból küldték, így még lényegesebb szempont a szakma 

szabályainak megfelelő szállítás. Az elsődleges csomagolást tekintve adagolópumpával 

ellátott folyékony készítményt kaptunk, ami megfelel a csomagolásnak. Magát a 

forgalombahozatali engedéllyel rendelkező injekciós oxytocin készítményt hűtve kell 

tárolni, így mivel ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák a készítmények, a hűtve tárolás 

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati szint

1.	  	  Szakma	  szabályainak	  megfelelő	  szállítás? igen
lehetséges/
részleges

nem 2 2
4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(közepes)

a.	  Készítmény	  elsődleges	  csomagolása	  megfelelő? 0 0,5 1

b.	  Megfelelő	  hőmérsékleti	  tartomány	  biztosítva	  volt? 0 0,5 1

c.	  Másodlagos	  csomagolás	  megfelelő?	  Ha	  szükséges	  
fényédelemmel	  ellátták? 0 0,5 1

2.	  Termékinformáció	  értelmezhetősége	  megfelelő? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(magas)

a.	  Betegtájékoztatót	  kézbesítettek? 0 0,5 1

b.	  Csomagolás,	  betegtájékoztató	  nyelve,nyelvezete	  helyes? 0 0,5 1

c.	  Adagolások	  értelmezhetőek	  és	  pontosak? 0 0,5 1

3.	  Gyógyszerkönyvi	  és	  gyógyszertechnológiai	  
alapjellemzők	  megfelelőek?

igen
lehetséges/
részleges

nem 0 2
0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(alacsony)

a,	  Gyógyszerforma	  megelefő?	   0 0,5 1

b,	  Organoleptikus	  vizsgálatoknak	  megfelel? 0 0,5 1

c,	  Csomagolás	  sértetlen?	   0 0,5 1

4.	  Minőségi,	  mennyiségi	  vizsgálatoknak	  megfelelő? igen
lehetséges/
részleges

nem -‐ 3 -‐

0 1,5 3

Válaszlehetőségek

Termék elemzés
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lenne a legmegfelelőbb a termékeknek. Ez a rendelt készítményen is fel van tüntetve, a 

szállításnál és csomagolásnál ez a feltétel mégsem volt megoldva. A készítmény 

másodlagos csomagolását tekintve doboz nélkül érkezett, csak egy levélbe volt 

becsomagolva, ami lássuk be egy ilyen hosszú úton nem a legbiztonságosabb, hiszen 

könnyen sérülhet a megrendelt termékünk. A készítményhez betegtájékoztatót nem 

mellékeltek, és mivel dobozba se volt becsomagolva, ezért így a nyelvezetet, 

nyelvhelyességet nem tudjuk értékelni. A terméken szükséges lett volna az anyanyelvre 

való átcímkézés, ami szintén nem valósult meg, csak angol felirat található a 

készítményen. Amit a terméken találtunk, hogy rendelésre előkészített, és kutatási célokra 

használható, azonban semmilyen adagolási módot nem tüntettek fel. Figyelmeztetésként 

azonban azt találtuk, hogy intravénásan és fogyasztásra nem alkalmas a termék. A 

gyógyszerformát megfelelőnek találtuk, ugyanúgy az organoleptikus vizsgálatokat 

elvégezve, színtelen, szagtalan, tiszta oldatot kaptunk, és a csomagolás is sértetlen volt. Így 

mindhárom alkérdésre 0 pontot tudtunk adni. Mivel minőségi, mennyiségi vizsgálat 

számos kihívásba ütközött, így eredmények csak a szakdolgozatom elkészítése után 

várhatóak, így ezt a kérdésre bár nem tudjuk a választ, átlagot a fő kérdésekből így is 

tudunk számolni. Eredményként a termék elemzésnél összesítve 3,33 pontot kaptunk, ami 

egy közepes rizikót jelent. 

 

2. a  www.oxytocinfactor.co  honlapról rendelt készítmény: 

 

 

 



50 
 

9. kép 

 

10. kép 

 

11. kép 

9,10,11. kép: A www.oxytocinfactor.co oldalról rendelt készítményről készült 

fényképek 
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Majd erre a készítményre is kitöltöttük a betegbiztonsági teszt harmadik részét, ennek 

eredménye pedig: 

 

 

 

XII. táblázat: A www.oxytocinfactor.co oldalról rendelt készítmény termék elemzése 

 

A második készítményünk az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. A szakma 

szabályinak megfelelő szállítást elemezve tapasztaltuk, mint az előző készítménynél, itt is 

Kulcskérdések Valószínűség Következmény Kockázati szint

1.	  	  Szakma	  szabályainak	  megfelelő	  szállítás? igen
lehetséges/
részleges

nem 1,5 2
3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(alacsony)

a.	  Készítmény	  elsődleges	  csomagolása	  megfelelő? 0 0,5 1

b.	  Megfelelő	  hőmérsékleti	  tartomány	  biztosítva	  volt? 0 0,5 1

c.	  Másodlagos	  csomagolás	  megfelelő?	  Ha	  szükséges	  
fényédelemmel	  ellátták? 0 0,5 1

2.	  Termékinformáció	  értelmezhetősége	  megfelelő? igen
lehetséges/
részleges

nem 3 2
6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(magas)

a.	  Betegtájékoztatót	  kézbesítettek? 0 0,5 1

b.	  Csomagolás,	  betegtájékoztató	  nyelve,nyelvezete	  helyes? 0 0,5 1

c.	  Adagolások	  értelmezhetőek	  és	  pontosak? 0 0,5 1

3.	  Gyógyszerkönyvi	  és	  gyógyszertechnológiai	  
alapjellemzők	  megfelelőek?

igen
lehetséges/
részleges

nem 0 2
0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(alacsony)

a,	  Gyógyszerforma	  megelefő?	   0 0,5 1

b,	  Organoleptikus	  vizsgálatoknak	  megfelel? 0 0,5 1

c,	  Csomagolás	  sértetlen?	   0 0,5 1

4.	  Minőségi,	  mennyiségi	  vizsgálatoknak	  megfelelő? igen
lehetséges/
részleges

nem -‐ 3 -‐

0 1,5 3

Válaszlehetőségek

Termék elemzés
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hűtve kellett volna szállítani a készítményt, ami fel is van tüntetve a terméken, azonban ez 

a szállításnál sem a csomagolással nem volt megoldott. A csomagolást tekintve az 

elsődleges csomagolásként itt is adagolópumpás feltéttel ellátott terméket kaptunk, ami 

megfelelő, másodlagos csomagolásként viszont semmilyen doboz nem volt a 

készítményhez. Viszont a terméket kartondobozba postázták, ami lényegesebben jobb 

védelmet nyújt a terméknek, mint az előző készítménynél, ahol csak borítékkal volt 

megoldva a szállítás. A készítményen feltüntették, hogy fénytől védeni kell, amit sötét 

tartályba való elsődleges csomagolással biztosították. Betegtájékoztatót ebben az esetben 

sem mellékeltek, így a nyelvezetet, nyelvhelyességet itt se tudtuk értékelni. A 

készítményen feltüntettek néhány információt, mint például az adagolást, habár ezt 

angolul.  Leírták, hogy jól rázzuk fel a készítményt, majd orrlyukanként egy fújást 

alkalmazva mélyen szívjuk be a levegőt, a maximum hatás eléréséért naponta kétszer, ha 

nem ad más instrukciót egészségügyi személy. Ha viszont egyszerre többet fújjunk az 

orrba, az csökkenti a hatást. A fújáshoz gyorsan és határozottan kell az adagolószelepet 

megnyomni, majd elengedni. A fejünket nem kell hátrahajtani miközben fújunk, és minden 

használat után az orrot tisztára kell törölni. A készítményt védeni kell a hőtől, fénytől, 

nedvességtől. Az indikáció is fel van tüntetve a terméken, mi szerint azoknak lett 

kialakítva, akiknek támogatás kell a stresszes vagy túlterhelt időszakban. Megnyugtatja és 

felfrissíti az elmét és a testet mind fizikálisan mind emocionálisan. Bár adagolást tüntettek 

fel, még sem pontosan, hiszen például korcsoportokra nem voltak tekintettel. Maga a 

gyógyszerforma megfelelőnek bizonyult, organoleptikus vizsgálatoknál is színtelen, 

átlátszó, szagtalan, tiszta oldat kaptunk, és a csomagolás is sértetlen volt, így ezekre mind 0 

pontot tudtunk adni. Így összesítve a termékelemzést, átlagosan 3 pontot, tehát alacsony 

kockázati szintet tudtunk azonosítani. 

  



53 
 

Összefoglalás 
 
Szakdolgozatom témaválasztásának alapját képezte, hogy korunk technikai fejlődése egyre 

nagyobb mértéket ölt, lassan mindenki számára elérhető lesz az internet, egyre nagyobb 

teret hódít, szinte a mindennapi tevékenységünkhöz kötött technikai vívmány. Általa egyre 

tágabb a látókörünk, az élet minden részére kiterjed a használata. Nincs ez másképp a 

gyógyszerek forgalmazásával sem. Ennek mind pozitív és mind negatív következményei 

vannak. Hiszen sokszor egyszerűbb, gyorsabb lenne, ha megfelelően kihasználnánk ezt a 

pozitív előnyét. Azonban nagyon sok ellentétet tapasztalhatunk, hiszen nem csak legális 

tevékenységekre tud szolgálni, hanem az anonimitás kihasználásával előtérbe tudnak 

kerülni a tisztességtelen haszonszerzés céljából érdekelt csoportok is, illegális 

tevékenységet folytatva. A hamisítást sem megvetve próbálják érdeküket érvényesíteni, de 

mivel a legális ellátási lánc szinte minden területe jogi szabályozás alatt áll, hatóságok 

folyamatos ellenőrzése nehezíti meg a hamis gyógyszerek legális ellátási láncba való 

bekerülését. Tehát mi lehet a forgalmazásra a legkézenfekvőbb mód? Ez a tér az internet. 

Hiszen ennek szabályzása sokszor nem megoldott, nehéz az áttekinthetőség, egyes 

országok közötti szabályozás nem egységes. Így az interneten forgalmazott gyógyszerek 

felügyeletében és hamisítások és visszaélések visszaszorításában is szerepet kell vállalnia a 

gyógyszerészeknek. Hiszen a hippokratészi eskübe is szerepel, hogy a gyógyszerész 

feladata, az egészség védelme és a betegek gyógyulását mindenek elé helyezése. 

A betegek védelme érdekében kell ezért értékelni az interneten forgalmazott 

gyógyszereket, és a megfelelő metodikát megtalálva az értékelés után feladat lenne a 

potenciális veszélyt jelentő forgalmazók/termékek elleni fellépés. De ez sokszor gondolt 

okozó feladat, hiszen nehéz egy gyors, egyszerű és tökéletes módszert kitalálni. A 

betegbiztonság- kockázat értékelésére próbáltunk meg egy metodikát kigondolni, ami 

alapján 3 szinten értékelhető egy készítmény. Tehát a betegbiztonság-kockázati teszt első 

lépcsőfoka az információ elemzés, amely segítségével feltérképezhetjük, hogy milyen 

hajlamosító tényezők vannak az online forgalmazásra, mekkora mértékű az online 

vásárlásra való igény. A második lépésként az online forgalmazókat tudjuk értékelni, 

amivel kiszűrhetjük az illegálisan esetleg hamis gyógyszerek forgalmazásával foglalkozó 

honlapokat. Ki tudunk alakítani és számszerűsíteni egy értéket, amivel összehasonlíthatjuk 

az online forgalmazókat, mennyire veszélyeztetik a betegbiztonságot. A harmadik 
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lépcsőfok pedig a termék elemzés, mely vizsgálatával igazából bizonyíthatjuk, hogy a várt 

kockázati tényező bebizonyosodik-e vagy sem. 

A metodika gyakorlati életben történő teszteléséhez és az egyes lépések ellenőrzéséhez az 

oxytocin hatóanyagú intranasalis készítményt használtunk fel. 

A vizsgálati eredmények alapján különböző következtetéseket vonhattunk le: 

• Sürgető és megoldandó probléma az internetes gyógyszer-kereskedelem 

gyógyszer- és betegbiztonsági feltételeinek nemzetközileg egységes 

meghatározása. Olyan módszertanra van szükség, mely segítségével 

fogyasztók/betegek megfelelő minőségű, hatásos és biztonságos gyógyszereket 

kaphatnának, így az egészségügyi kockázat jelentős mértékben csökkenne. 

• A postázott készítmények megfelelő szállítási feltételeit nem biztosítják az 

online forgalmazók. 

• Bárki hozzáférhet vényhez kötött hatóanyag tartalmú készítményhez recept 

nélkül az interneten keresztül. 

• Szükség lenne a betegek/fogyasztók minél szélesebb körének tájékozhatására az 

online gyógyszerforgalmazásról. Egy általános képet kellene kialakítani az 

interneten forgalmazás előnyeiről és hátrányairól, veszélyek ismertetésével és a 

legális és biztonságos források megismertetésével. 

 

A végső konklúzió, hogy számos veszélyt rejthet magában az interneten való 

gyógyszervásárlás, ezt fel kell ismerni és a betegek biztonsága érdekében tenni is kell 

ellene. A fogyasztókat/betegeket pedig tájékoztatni kell az internetes vásárlás során rájuk 

váró kockázatokra, és tudatosítani kell, hogy csak gyógyszerforgalmazásra jogosult 

intézményekben, honlapokon vásároljanak gyógyszert. 
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