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Gondolatébresztő a gyógyszerhamisítás témaköréhez - Segédlet az oktatási anyag III. részéhez 

 

Miért veszélyes jelenség a gyógyszerhamisítás? 

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 vett be, van, aki az életmódgyógyszerek, vitaminok, étrend-kiegészítők 

megszállottja, és van, akinek az életébe kerül, ha nem jut gyógyszerhez, ezért naponta küzd érte, 

hogy a gyermekei, családja vagy saját maga hozzájusson. 

Egy azonban közös: mindenki használt már valamilyen gyógyszert, hiszen már egy újszülött is több 

védőoltást kap életének első napjaiban.  

Nem mehetünk el a gyógyszerhamisítás, mint jelenség mellett, mivel egy rossz döntéssel az 

egészségünket vagy akár az életünket is kockáztatjuk. Az oktatóanyag előkészítésével egy olyan 

globális jelenséget mutatunk be, amelyet jelenleg szinte csak a gyógyszeriparban dolgozó kutatók, 

orvosok, szakemberek, és a bűnüldöző hatóságok, esetleg a már pórul járt vásárlók értékelnek kellő 

súllyal.  

Hamisítani gyakorlatilag bármit lehet. A gyógyszerhamisítás azért különösen jól jövedelmező „üzlet”, 

mert a gyógyszerek hatóanyaga – főként a kutatás és engedélyeztetés magas költségei miatt – 

nagyon drága. Ezzel szemben egy engedély nélkül előállított hatóanyagot tartalmazó vagy hatóanyag 

nélküli, ellenőrizetlen készítmény előállítása jóval olcsóbb, a csomagolás és a terjesztés pedig a mai 

technika mellett nem kihívás a hamisítók számára. Mivel még a reklámozásra is az eredeti termék 

forgalmazója költ, így kevés energia befektetésével, rövid idő alatt dollármilliókat kereshetnek.  

Mindenkiben felmerülhet 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, aki az általa 

 



 

„kotyvasztott” gyógyszert használja. Az interneten biztonságban mozog, építgeti a birodalmát, mert 

biztos abban, hogy soha nem fognak a nyomára bukkanni, legalábbis súlyos büntetés veszélye ritkán 

fenyegeti.  

 

MIT TEHETÜNK? 

A legegyszerűbb, legokosabb és leggyorsabb megoldás a jelenség visszaszorítása ellen, ha mi saját 

magunk helyesen döntünk és csak jogszerű, megbízható forrásból vásároljuk meg gyógyszereinket, 

vitaminjainkat, étrend-kiegészítőinket. 

 

Az oktatási anyag mindenkinek szól, hiszen a jelenség mindannyiunkat egyaránt érinti. 

Középiskolások – különös tekintettel az egészségügyi szakiskolákban tanulókra –, az őket tanító 

pedagógusok, de gyermekeik révén a szülők is értékes információhoz juthatnak. 

 

Az anyag bemutatásához, a közös beszélgetéshez nagyon sok sikert kívánok és bízom benne, hogy 

nem csak Ön, hanem diákjai is hasznosnak találják a látottakat és hallottakat. 

 

        Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 

  
 
 
 


