Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

Szellemitulajdonjog-védelem a gyakorlatban
Óravázlat a III. részhez
Miért veszélyes jelenség a gyógyszerhamisítás?

1-4. dia
Bevezető gondolatok
Az emberek, legyenek fiatalok vagy idősek, betegek vagy egészségesek, éljenek nagyon jó
körülmények között egy gazdag társadalomban, vagy akár egy elmaradott országban vagy régióban,
különbözőképpen gondolkodnak a gyógyszerhasználatról.
Van, akinek létszükséglet, hogy gyógyszert szedjen, van, aki büszke arra, hogy még egy
fájdalomcsillapítót sem vesz be, van, aki az életmódgyógyszerek, vitaminok, táplálélkiegészítők
megszállottja, és van, akinek az életébe kerül, ha nem jut gyógyszerhez, ezért naponta küzd azért,
hogy a gyermekei, családja vagy saját maga számára hozzájusson.
Egy azonban közös: Mindenki használt már életében valamilyen gyógyszert. Egy újszülött már
életének harmadik napján kap védőoltást. (Milyen oltás-ez ? BCG védőoltás)
Ti milyen gyógyszert szedtek? Előfordult már, hogy nehéz volt egy gyógszert beszerezni? Jó dolog,
hogy vannak gyógyszerek? Ismersz olyan embert, aki soha nem vesz be gyógyszert, vagy olyat, aki
mindenre gyógyszert szed?
5. dia
Nem mehetünk el a gyógyszerhamisítás mellett, mert egy rossz döntés az életünkbe kerülhet. Az
oktatóanyaggal egy olyan globalizációs jelenséget mutatunk be, amelyet jelenleg szinte csak a

gyógyszeriparban dolgozó kutatók, orvosok, szakemberek, és a bűnüldöző hatóságok értékelnek kellő
súllyal.
6. dia
Hamisítani gyakorlatilag bármit lehet. Gyógyszert azért éri meg hamisítani, mert a gyógyszerek
hatóanyaga nagyon drága. Egy hatóanyag nélküli készítmény előállítása fillérekbe kerül, a
csomagolás, a terjesztés a mai felgyorsult világban nem kihívás a hamisítók számára. Kevés
energiával rövid idő alatt dollármilliókat lehet keresni.
Miért drága a gyógyszerhatóanyag?
Azért, mert rengeteg időt, munkát és pénzt fordítanak rá, amíg szabadalmaztatnak egy új vegyületet,
gyógyszerhatóanyagot, nem is beszélve a kísérletekről. Mire a gyógyszergyártók piacra dobnak egy új
szívgyógyszert vagy fájdalomcsillapítót, akár 10-12 év is eltelhet.
7-11. dia
A gyógyszerhamisító megspórolja az előállítás, a raktározás, szállítás és az értékesítés költségeit. A
bal oldali képeken a legális, míg a jobb oldali képeken az illegális gyógyszergyártásra láthattok
példákat.
Ha bizonytalan forrásból szerzed be a gyógyszerket, akár mérgező szerhez is juthatsz.
12-19. dia
Azt gondolhatjuk, hogy a leggyakrabban hamisított gyógyszerek a fogyasztószerek, vágyfokozók,
teljesítménynövelő szerek, de sajnos manapság már az életmentő szereket is hamisítják.
A gyógyszerek sokszor receptkötelesek, és sok ember kellemetlennek érzi, hogy ilyen-olyan
problémáit egy orvossal meg kell beszélnie. Inkább 2 kattintással megrendeli a netről a kinézett
terméket.
Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy ez a globális üzlet követelhet-e emberéletet? A válasz sajnos
IGEN. A hamisítót legkevésbé sem érdekli, hogy mi fog történni azzal a fogyasztóval, aki az általa

kotyvasztott gyógyszert használja. Az internet világában látszólag biztonságban mozog és építgeti a
birodalmát, mert biztos abban, hogy soha nem fognak a nyomára bukkanni.
Nézzük csak meg az alábbi „kanadai gyógyszer webshopot”! A hamisító, aki mellesleg valahol
Indiában működik, egy nagyon szép, bizalomgerjesztő honlapot készít, meg vagyunk róla győzödve,
hogy a gyógyszert Kanadából kapjuk... Legjobb, ha csak a pénzünket veszítjük el, legrosszabb, ha az
egészségünket. Nem tudjuk, mi lesz a kis tablettákban, lehet cukorka, de patkányméreg is.
Természetesen betegtájékoztató nélkül.
Van egy LegiScript nevű amerikai szervezet, amelyik ellenőrzi és igyekszik nyilvántartani az internetes
gyógyszertárakat. Közleményük szerint 35.000-ből kb. 200 működik legálisan.
20-22. dia
Magyarországon működnek legális internet patikák, de csak vény nélkül is értékesíthető gyógyszert
árulhatnak, és mindig kapcsolódik hozzájuk egy igazi patika is. Hazánkban ez még nem elterjedt
dolog, és a gyógszerhatóságok nagyon szigorúan ellenőrzik a patikákat. Manapság kb. 50-70 ilyen
működik, és mindig megtaláljuk a honlapjukon a zöld keresztes logót is.
23-25. dia
Ennek ellenére az internetes kereskedelem mellett még mindig lehet a piacokon, konditermekben
illegális szerekhez jutni. Soha ne válasszátok azokat! Nem éri meg. Nem tudhatjuk, hogy – a tipikus
kísérőszöveg szerint - valakinek a pár levél megmaradt gyógyszere valójában honnan származik.
Ne fogadjatok el idegentől gyógyszert és nagyon figyeljetek arra is, hogy a lejárt szavatosságú
gyógyszert hova viszitek. Soha ne a szemetesbe dobjátok, le lehet adni ingyen a gyógyszertárban és
ott szakszerűen kezelik, gondoskodnak a megsemmisítésről is. Ha ilyen gyanús gyógyszerrel
találkoztok, inkább forduljatok a szülőkhöz, hozzánk (pedagógusokhoz)
gyógyszerészhez.

vagy akár a

MIT TEHETÜNK?
A legegyszerűbb, legokosabb és leggyorsabb megoldás a jelenség visszaszorítása ellen, ha mi, mint
gyógyszerhasználók, fogyasztók helyesen döntünk és csak legális forrásból vásároljuk meg
gyógyszereinket, vitaminjainkat, táplálékkiegészítőinket.

