
MOTTÓ A MAI NAPRA: 

 

Csak, mert igazad 

van, az nem 

jelenti azt, hogy 

én tévedek. 

 

Csak azt, hogy 

még nem láttad az 

életet az én 

oldalamról. 

Gyógyszerészet és ismeretterjesztés 

Szeged, 2016. 12. 10., szombat 



 

 

 

 

 

 

 
 

  Várható 

élettartam 

Jó egészségben eltöltött 

élettartam 

 

Legszegényebb 10% 73,4 év 52,1 év 21,3 év 

Legjobb módú 10% 82,7 év 70,5 év 12,2 év 

 9,3 év 18,4 9,1 

 Lehet-e a gyógyszerek 

hatása különböző eltérő 

társadalmi rétegekben? 

- Originális/generikus 

- Drágább/olcsóbb 

- Compliance 

  



A TÁRSADALOM MEDIKALIZÁLÓDÁSA 
► Tudományok fejlődése 

 

► Szabadalmi helyzet: 

 - a jogszabályok nem adtak kizárólagossági jogot a gyógyszerészeknek gyógyszergyártásra.  

 - eljárás, majd termékszabadalom, de természetes anyagoknál NEM. 

 

► Gyógyszertárak: 

 

► Társadalombiztosítás, demográfia:  

 - dinamikusan növekvő népesség 

 - kötelező betegbiztosítás: 1891-től 

 - GYÓGYSZERKASSZA!!!!!! 

  

► Gyógyszergyárak 

 - először csak hatóanyag 

 - majd késztermék 

 - 1933-tól törzskönyvezés. Ami nem hivatalos,  

 az archaizálódik – lásd fitoterápia 

  



 

 A gyári késztermékek sokkal kényelmesebbek voltak a betegeknek. 

 

 Gyakran hatásosabbak is voltak: a korszerű gyógyszerformák (tabletta, kúp, 

injekció) bizonyíthatóan összekapcsolódtak a szintetikus hatóanyagokkal. 

 

 Megjegyzendő azonban: a hatásosságot nem kellett bizonyítani 1951-ig.  

 

 

A szintetikus gyógyszerek dominanciájának kialakulása kevésbé volt e szerek 

tisztán tudományos értékének köszönhető, mint azt általában hinni szokás, viszont 

alapvetően elősegítette ezt a folyamatot több társadalmi tényező:  

- a szabadalmi rendszer,  

- az ipari készgyógyszerforma-gyártás elterjedése,  

- a társadalombiztosítás,  

- a demográfiai változások,  

- a gyári marketing  

- és általában az ipari társadalomra jellemző hit a technológia és a tudomány 

mindenhatóságában és abban, hogy ami új, az általában jobb is. 

 

 



 

Az ipari társadalomra jellemző hit a technológia és a tudomány mindenhatóságában… Hát-hát… 



 

2016 december 10, csütörtök: Hát-hát-hát… 



Tudományos ismeretterjesztés 





Betegtájékoztatók (Package Leaflet, Patient Information Leaflet) 

  

 A betegek jelentős része nem helyez nagy hangsúlyt a PL ismeretére. 

 A képzettség és életkor befolyásolhatja a PL érthetőségét, a betegség típusa pedig 

az elolvasás valószínűségét. 

 Vegyes eredmények arról, hogy a PL-ek fokozzák-e a terápiahűséget. 

 Mellékhatás adatok ismertetése csökkentheti is a terápiahűséget. 

 



 



 

ÉN 

VAGYOK 

AZ  

IGAZSÁG! 

 
ÉN 

VAGYOK 

A  

FÉNY! 

 
ÉN 

VAGYOK 

A 

TUDÁS! 

 

 

NEKEM 

JÁR 

A 

HATALOM! 

 

 

 



 

 

 

 

A FELVILÁGOSODÁS IS CSAK SZEMLÉLET, NEM A VALÓSÁG 

 

 

Miért nem viselkednek az emberek a felvilágosodás elvei szerint? 

 

 

 

 



Egy INPUT – EGY OUTPUT 

Determinisztikus rendszerek (pl. gépek, kémiai reakciók): az igazság konkrét és elkerülhetetlen. 

 
EGY INPUT – SOKFÉLE OUTPUT egy gyakorisági megoszlás mentén 

Sztochasztikus rendszerek (pl. biológiai rendszerek, társadalmi folyamatok): Megjelenik a 

szubjektivitás tudata. A jótett és a jutalom, a bűn és a bűnhődés, a betegség és a gyógyulás 

kapcsolata sokszor hományos (sors, felsőbb hatalmak) 

 

         Szochasztikus rendszerben determinizmusra törekvés (bizonyosság iránti vágy) 

 

         A kedvező eredmény elérése, segítése „befolyásoló viselkedések” révén 

 

         A hit szerepe: a kontrollérzet erősítése, a bizonytalanság elleni védekezés,  

         a cselekvőképesség megőrzése, illetve visszaszerzése 

 

 

 

 

 



A VALÓSÁG SÍKOS - VALÓSÁGSÍKOK 

  

  

  

 

 

 

 

IRRACIONÁLIS(nak tűnik) 

Szövődménymentes URI-ben 

homeopátiás szer. 

Laktóztartalom jelzése a 

tablettákban 

  

RACIONÁLIS(nak tűnik) 

Multivitaminok szedése 

IRRACIONÁLIS 

Lúgosítás, 

ezüstterápia, 

stb. 

RACIONÁLIS(nak tűnik) 

Nincs felesleges 

antibiotikum és más 

gyógyszer-expozíció. 

 

A laktózszedés tudata is 

okozhat intolerancia 

tüneteket 

(NE BECSÜLJÜK LE A 

PLACEBO-t) 

IRRACIONÁLIS(nak tűnik) 

Nincs klinikai vizsgálati 

bizonyíték. 

  

De figyeljük meg: 

ezek mind 

tudományosnak 

tűnő blablák, 

nem valódi 

középkori 

mágiák. 

 

Alkalmazkodás… 

 RACIONÁLIS(nak tűnik) 

A valós életben a motivált 

ember vesz vitamint, a 

klinikai vizsgálatban az, aki 

kap. 

A gyógyszerszedés ténye 

befolyásolhatja az életmódot 

(???) 



 

 

 

Mit akarsz csinálni az Európába összefüggő 

közösségekben betelepülő népelemek saját 

gyógyszerek iránti igényével? 

 



 

 

 

Mielőtt lesújtasz, fontold meg,  

ki mennyire marha. 

 

Ne azonosítsd a világszemléletedet a 

Valósággal. 

 

Nem csak a gyógyszertan „A” 

tudomány, hanem a lélektan is az. 

Ha a pszichológia eszközeit preferálod egy adott 

helyzetben, az NEM áltudomány. 

 

A Világ differenciált. Te se legyél 

egydimenziós. 

 

A betegek üdvét nézd a tudomány 

felhasználásával - légy pragmatikus, ne 

dogmatikus. 

 

Lépj fel a törvények betartásáért. 


