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A gyógyszertári szolgáltatási portfólió növelése, mint marketinglehetőség 

 

Napjainkban a gyógyszertárakban nagy jelentősége van a marketingnek, vagyis 

érdemes valamilyen plusz szolgáltatást nyújtani, ha nem szeretnénk, hogy a vásárló/beteg 

a szomszéd gyógyszertárba menjen. 2006-tól ugyanis a gyógyszergazdaságossági törvény 

értelmében sok patika nyitott egymás közelében, emiatt ha a vásárló nem kapja meg 

azonnal a gyógyszerét, könnyen talál a közelben egy másik gyógyszertárat, ahol lehet, 

hogy éppen megkapja azt. Legfontosabb véleményem szerint a szívélyes fogadtatás és 

magas szakmai felkészültség. Ha kedvesen fogadjuk a beteget és megőrizzük 

nyugodtságunkat a problémás helyzetekben, már nagyon sokat tettünk mind a betegért, 

mind azért, hogy elégedetten távozzon és vissza is térjen gyógyszertárunkba. 

Elsősorban arra kell törekedni, hogy hogy a vényre kapható gyógyszerek közül a 

lehető legtöbbet azonnal a vásárló/beteg rendelkezésére tudjuk bocsátani. Ha ritka vagy 

drága gyógyszerről van szó, érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy azt valószínűleg más 

patikában is rendelni kell. A vásárló ez alapján eldönti lakóhelyétől vagy utazási 

szokásaitól függően, hogy hol adja le vényét. A következő, amivel a vásárlót meg tudja 

győzni a gyógyszertár, hogy oda térjen vissza, az az, hogy egyéb termékek nagy palettáját 

be tudja mutatni szakmai hozzáértéssel és érvekkel alátámasztani gyógyhatásukat, illetve 

ezek rendelését fél vagy egy napra szűkíti le. Ezek egy patikában azok az 

alapszolgáltatások, amiből a maximumot nyújtva egy fix betegkör alakulhat ki, akik nem 

mennének máshova még akkor sem, ha rendelni kell a gyógyszert. Ezek mellett 

természetesen más lehetőségekkel is lehet élni, hogy extra szolgáltatások által bővíthessük 

a vásárlói kört, ha több gyógyszertár is található a közelben. 

Hat ilyen lehetőséget szeretnék említeni és kifejteni személyes tapasztalataim, 

véleményem és a jogszabályi háttér ismertetésével. A szolgáltatások a következők: 

házhozszállítás, gyógyszerészi gondozás, saját kezdeményezésre készített magisztrális 

készítmények, speciális termékek (gluténmentes élelmiszerek és olcsó kozmetikumok, 

stb.) forgalmazása, bővített nyitva tartási rend kérelmezése (szombati- és vasárnapi nyitva 

tartás), franchise rendszerbe való belépés (magán gyógyszertárak esetében Gyöngy-  

Kulcs = Magyar Gyógyszerész Tulajdonú Patikák- és Szimpatika hálózat, patikaláncok 

esetében az egységes kinézet és nyitott polcos rendszer). 
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A házhozszállítás a 2006. évi XCVIII. gyógyszertörvényben is megjelenik, mégpedig 

olyan szolgáltatásként, amely egy választható opció volt a patikának, azaz vállalnia kellett, 

hogy megnyithasson, ha a körzetben volt már gyógyszertár. Három éven keresztül kellett 

vállalni a házhozszállítást a betegek kérésére a működés helyszínétől számított legalább 

kettő kilométeres körzetben, külön díj felszámítása nélkül. A gyógyszertár vezetője felelős a 

kiszolgálás szakszerűségéért és pontosságáért és a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra 

jogosult vállalkozás jogszabálya szerint arra jogosult szakdolgozója végezheti ezt a 

tevékenységet. Bár a gyógyszertár köteles bejelenteni a megyei ÁNTSZ-hez és egy 

munkaerő plusz munkaideje szükséges, valamint benzinköltség biztosan adódna, de 

hosszútávon csak pozitív vonzatai vannak. Véleményem szerint ez azoknak a 

gyógyszertáraknak is jó marketinglehetőség lenne, akiknél nem volt kötelező nyitáskor, 

illetve még nem elérhető ez a szolgáltatás. Személyes tapasztalatok alapján írnám le a 

pozitívumokat. A vásárlók/betegek hálásak érte, ha a nagy vagy nehéz csomagokat nem kell 

hazacipelniük. Lehetőséget ad arra, hogy nagy mennyiségű gyógyszert ne kelljen hazavinni, 

mert késő délutáni órákban vagy este ezt a kifizetett és félretett tételt a gyógyszerész házhoz 

szállítja. Másban is nagy segítséget jelenthet. Ha idős beteg gyógyászati segédeszközt (pl.: 

pelenkákat), tápszereket vásárol és nem tudja megoldani egyedül a szállítást, ez is egy 

megoldás lehet. Harmadik ilyen említendő példa a magisztrális készítmény házhozszállítása. 

Ha sürgős vagy nem megoldható, hogy a beteg visszajöjjön érte, de a készítmény elkészítése 

több időt igényel, minthogy megvárhatná, a házhozszállítás igen jó megoldás, amellyel a 

beteg elégedetten távozik a gyógyszertárból, érezve, hogy érte dolgoznak és szívesen tér 

vissza egy következő alkalommal.  

 Következő szolgáltatás, amely marketinglehetőség lehet, a gyógyszerészi gondozás. 

Ez egy gyógyszerész által önként vállalt tevékenység, amelyre a 2006. évi XCVIII. 

törvény ad lehetőséget. A gyógyszerészi gondozással kapcsolatos szakmai és hatósági 

előírásokat, tárgyi feltételeket a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet rögzíti. A gyógyszerészi 

gondozási tevékenység a gyógyszertár működtetőjének és személyi jogos 

gyógyszerészének, illetve intézeti főgyógyszerészének a területileg illetékes megyei 

tisztifőgyógyszerészhez intézett együttes előzetes bejelentése alapján folytatható. Feltételei 

a következők: protokollban meghatározott gondozási eszközök, bizalmas beszélgetésre 

alkalmas helyiség, szakirodalom és információs rendszer. Az emeltszintű szolgáltatások 

már külön engedélyhez kötöttek és csak akkor végezhetőek, ha olyan gyógyszerész 

folytatja le, aki elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot. Előnyei a következők lehetnek: 
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magasabb beteg compliance, egészségtudatosság, növekvő bizalom az egészségügy és az 

adott gyógyszertár felé, biztonságosabb és gazdaságosabb gyógyszer felhasználás. Alap-, 

és emeltszintű gyógyszerészi gondozást különböztetünk meg. Alapszintű tevékenységek 

közé tartoznak azok, amelyeket diplomával rendelkező gyógyszerész nap mint nap a tára 

mögött végez, azaz helyes gyógyszeralkalmazás segítése, generikus helyettesítésben való 

részvétel, beteg együttműködés javítása, táplálkozási tanácsadás és egészséges életmódra 

való nevelés. Emeltszintű szolgáltatások a következő szűrővizsgálatok végzése: vércukor- 

koleszterinszint- és trigliceridszint mérés, vérnyomásmérés, testtömeg-index mérése. 

Manapság a betegeknek nagy igényük van az említett szűrővizsgálatokra gyógyszertárban, 

hetente kapunk olyan kérdéseket, hogy melyik patikában lehetséges ez. A krónikus 

betegek monitorozására és prevencióra igen jó lehetőséget nyújthat a gyógyszerészi 

gondozás. A hospitalizáció is csökkenthető lenne azáltal, ha több patikában lenne elérhető 

a szolgáltatás. Végül, de nem utolsó sorban marketinglehetőségként azért említendő, mert 

ha a vásárló talál egy gyógyszertárat, ahol végzik a gyógyszerészi gondozásban foglalt 

vizsgálatokat, nagy valószínűséggel a vényre kapható és vény nélküli termékeket is az 

adott patikában fogja megvásárolni és nem egy másik, közeli gyógyszertárban. 

 A harmadik általam tárgyalt gyógyszertári szolgáltatás, amely jó marketing- 

lehetőség alapjául szolgál, a saját kezdeményezésre készített egyedi, vény nélkül kapható 

magisztrális készítmények. A 2005. évi XCV. törvény alapján magisztrális gyógyszer az a 

gyógyszerkészítmény, amelyet a gyógyszerész a gyógyszertárban a Magyar, illetve 

Európai Gyógyszerkönyv vagy a Szabványos Vényminta Gyűjtemény rendelkezései 

alapján, orvosi előírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére készít és 

a gyógyszertár által ellátott betegek kezelésére szolgál. Saját kezdeményezésre bármely 

gyógyszerforma választható, amelyet a hivatalos alapanyagokból gyógyászati vagy 

kozmetikai célra fel lehet használni. Ilyenek lehetnek különböző kenőcsök, külsőleges 

vagy belsőleges keverékek, amelyek eltérnek az orvosok által gyakran írt előiratoktól. 

Érdemes ezeket a betegeknek ajánlani, ha vény nélküli készítményeket szeretnének 

vásárolni. Ha valamelyik nagyon populárissá válik, megvan a lehetőség rá, hogy eddig 

nem az adott patikát látogató emberből visszatérő vásárlóvá válhat, ha ismerősétől hall az 

adott készítményről. Ha megnő a kereslet a termékek iránt, laborálni is lehet őket, így 

kisebb munkaráfordítást igényel, a vásárlónak nem kell visszafáradnia érte és fenntartható 

a betegkör, akik érdeklődnek az adott készítmény iránt. 
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 A gyógyszertár azáltal is nagyobb vevőkört érhet el, ha speciális termékeket árusít. 

Ide tartoznak a már patikákban is kapható olcsó tisztálkodó szerek és kozmetikumok, 

valamint a gluténmentes és speciális élelmiszerek (pl.: édesítőszerek: xilit, eritritol, stb). A 

2008. (I. 8.) EüM rendelet szerint többek között alapozók, szappanok, szőrtelenítők, 

borotválkozó termékek, fog-és szájápolók is árusíthatóak patikában. A vásárlóknak 

igényük van jó árban beszerezni ezeket a készítményeket, így érdemes a drogáriákban lévő 

árak alá menni, ha találunk olyan terméket, amely alacsony áron beszerezhető. A 

különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló rendelet szerint már 

gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek is beszerezhetők a gyógyszertárakban. 

Napjainkban egyre gyakoribb előfordulást mutat a glutén, - és laktózérzékenység, ebből 

kifolyólag az érintett betegek vagy hozzátartozóik keresik a szóban forgó termékeket. A 

gyógyszertár bővített kínálattal új bevételi forrást nyerhet, a vásárlók pedig a terméken 

kívül szakszerű tanácsot is szerezhetnek, ami érdekeltté teheti őket, hogy ne máshol, 

hanem a gyógyszertárban vásárolják meg ezeket az élelmiszereket.  

 Használhatja a patika a szolgáltatási kör bővítésére a meghosszabbított nyitvatartási 

időt is, amellyel több vásárlót vonzhat a körzetébe. A hétvégi nyitva tartásra nagy az igény. 

A legtöbb gyógyszertár már nyitva tart szabadnapokon a délelőtti órákban, így a lakosság 

hétvégi gyógyszerellátása megoldott, de érdemes lenne egyes régiókban legalább egy 

gyógyszertárnak munkaszüneti napokon is nyitva tartania délelőtt, hogy az ügyeletes patikák 

válláról is levegye a terhet ebben az időben. Hosszútávon kifizetődő lenne, hiszen a 

korábban nem az adott patikába járó vásárló rendszeres visszatérő lehet. 

  Általam tárgyalt utolsó szolgáltatás, mint marketinglehetőség a különböző franchise 

rendszerekbe való belépése lehet a magángyógyszertáraknak, amellyel a vásárlóknak jobb 

árú vény nélküli termékeket lehet biztosítani nagy választékban. Ilyen rendszer a Göngy 

patika hálózat és a Kulcs patikák, valamint a Szimpatikák hálózata. Havonta különböző 

akciók miatt szóróanyagokkal és plakáttal támogatva a kedves beteg többször visszatérhet, 

még akkor is, ha előtte nem az adott gyógyszertárat látogatta. A gyógyszertárnak előny, 

hogy a belépés miatt jobb áron kapja a termékeket, mint az, aki nincs benne. A szórólapok 

által (egyeseket már postai úton is ki lehet küldeni a város különböző körzeteibe) nagyobb 

vásárlói kört lehet kialakítani, főleg abban az esetben, ha a hálózatban nem sok patika van 

benne. 
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 Összefoglalómban még egyszer számba venném azokat a marketinglehetőségeket, 

amelyek a szolgáltatási kör bővítésével egyszerűen megvalósíthatók, illetve ezek előnyeit. 

Ezek a következők: házhozszállítás, gyógyszerészi gondozás, saját kezdeményezésre 

előállított magisztrális készítmények, speciális termékek forgalmazása, bővített nyitva tartási 

idő, franchise rendszerbe való belépés. A házhozszállítás azért jó marketinglehetőség, mert 

az erre rászorulók nagyon nagy segítségként érzékelik a nagy mennyiségű, vagy nehezebb 

gyógyszerek és tápszerek ingyen kiszállítását. Mivel hálásak a segítségért, biztosan a 

gyógyszertárban vásárolják vényes és vény nélküli gyógyszereiket és a jó tapasztalatokat 

ismerősöknek és rokonoknak is továbbítják, amellyel bővül a vásárlói/betegkör. A 

gyógyszerészi gondozásra is nagy igény van manapság és érdemes lehet elvállalnia egyes 

patikáknak ezt a szolgáltatást, mert ritka az olyan gyógyszertár, ahol ezt hivatalosan és 

szakszerűen végzik. A mai betegek körében egyre nagyobb teret kap az öngyógyítás és 

egészségtudatosság, de az orvoshoz járás nem mindig megoldható. Ezért az alapszintű 

gyógyszerészi gondozás mellet az emelt szinten történő vércukor- koleszterin- és 

vérnyomásmérés biztosan több beteget vonzana a patikába. A magisztrális készítményeknek 

Magyarországon van létjogosultsága, emiatt vény nélkül is kereshetnek a vásárlók a patika 

által kikevert készítményeket, amelyeket megbízhatónak éreznek. Érdemes a gyógyszertár 

által összeállított gyógyszereket kitalálni olyan problémákra, ami gyakori a betegeknél (pl. 

egy jó arckrém), ajánlani és valószínűleg megtérül a befektetett munka. Speciális termékek 

forgalmazásával, amely a kínálatot bővíti a gyógyszertárban olyan vásárlói körre tehetünk 

szert, akik előtte más helyen vásárolták meg ezeket a termékeket. Nagy ráfordítást nem 

igényel, de érdemes az officinában feltüntetni, hogy kaphatók a termékek a patikában, illetve 

termékminták kihelyezése sem ütközik jogszabályba. A szolgáltatási kör bővítésének egy 

másik lehetősége a nyitvatartási idő meghosszabbítása, amellyel akár a környéken 

egyedülálló lehet a gyógyszertár. Érdemes ezt is feltüntetni a patika bejáratánál és hirdetések 

útján is népszerűsíthető az új nyitvatartási rend (pl. rádió- vagy szórólapos hirdetés). 

Utolsóként a franchise rendszerekbe való belépést említeném. Előnye, hogy az akciók 

egységeses szórólapokon, plakátokon és hirdetésekben (pl. televízió) is meghirdetésre 

kerülnek, így a vásárlókhoz könnyen eljut az információ és felkeresik a gyógyszertárat, még 

ha addig nem is jártak ott. 
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