
Bízza a betegre! (?) 

Avagy mi befolyásolja egy OTC gyógyszer választását? 

 

A vény nélkül kapható tabletták választása során egy folyamatosan aktuális kérdést jelent, vajon a 

fogyasztót mi befolyásolja döntésében, milyen tényezők játszanak jelentős és kevésbé fontos 

szerepet ebben a folyamatban. Cikkünkben ezt a kérdést igyekszünk körbejárni néhány aktuális 

piackutatás eredményeinek tükrében. 

 

A választás döntési faktorainak kérdése elsősorban az új vagy ezidáig legfeljebb alkalmanként használt 

készítmények esetében különösen releváns, hiszen a már jól bevált piruláknál a megszokás, a 

biztonságos alkalmazásba vetett hit sok esetben felülír minden más szempontot.  

Iskolai osztályzatokhoz hasonló értékelés alapján a listát – szerencsére nem meglepő módon – az 

egészségügyi szakszemélyzet vezeti, első helyen hasonló értékekkel a háziorvos és a szakorvos 

található. Bár a gyakorlatban ritkán van arra lehetőség, hogy minden vásárlás során kikérhető legyen 

a doktor véleménye, a valósághoz közelebb álló, és ebből a szempontból a listában is meghatározó a 

gyógyszerészi ajánlás szerepe, amelyet 10-ből 3 lakos kiemelten fontosnak tart! 

 

Nemek tekintetében a nők valamivel szívesebben fogadják a patikusi javaslatot, de az átlagos értékek 

közötti különbség nem szignifikáns a férfiakhoz viszonyítva. Fontos tanulság ugyanakkor, hogy életkor 

alapján hasonló eredményeket tapasztalunk a különböző korcsoportokban, amely jelzi, a fiatalok 

körében is van igény a tanácsadásra. Végzettség szerint az alap és felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

igénylik döntően a gyógyszerész ajánlását, míg megye alapján Békés, Borsod és Veszprém megyében a 

legalacsonyabb, Csongrád megyében a legmagasabb a nyitottság! 



A listában további fontos helyen szerepelnek – a barátok, ismerősök ajánlása után – a patikai 

újságokban, szóróanyagokban megjelenő tartalmak, amely források erős befolyásoló szereppel 

bírhatnak egy-egy márkaválasztásban. 

A tömegmédia, úgy mint a TV és az internetes egészségportálok némileg hátrébb (és hasonló 

pozícióban) helyezkednek el a listában, míg a gyógyszerekhez kapcsolódó saját weboldalak vagy az 

online patika kiemelt fontossággal a 30-39 évesek körében bír. 

A TV hatása kapcsán érdemes még megemlíteni, hogy a lakosság által vélelmezett befolyásoló hatása 

valamennyi ESOMAR kategóriában az átlag körül alakul, míg az egészségportálok szerepe az ABC 

státuszban szignifikánsan magasabb. 

A sugárzott média és az online csatorna szerepét tovább vizsgálva az is elmondható, hogy a TV-t és 

webet mindennap használók körében – terápiás területektől függetlenül – hasonló az ismert OTC 

márkák átlagos száma, ebből a szempontból tehát nem mérhető jelentős különbség egyik vagy másik 

forrás javára! 

 

A vizsgált források használata mellett ma már a proaktív online keresés is jellemző a patikába járók egy 

részénél: 10-ből 2 vásárló a legutóbbi OTC vásárlása során előzetesen is keresett információt az 

interneten a vásárolni kívánt recept nélkül kapható gyógyszerrel kapcsolatban, és lényegesen 

gyakoribb (34%) ennek előfordulása a 18-29 év közötti lakosság körében. 

A patikai lapok népszerűsége még ma is jelentősnek mondható 

A befolyásoló források témakörében a patikai magazinok és patikai akciós újságok szerepe 

mindenképpen szót érdemel, hiszen új vagy ritkán alkalmazott készítmény vásárlása esetén a lakosság 

mintegy egynegyede kifejezetten erős hatást tulajdonít ezeknek a forrásoknak (4-es és 5-ös osztályzat).  

Már a lapok proaktív keresése is népszerűnek mondható, mert a patikai vásárlók 26%-a aktívan elveszi 

(keresi) a gyógyszertárban az aktuális számot, szóróanyagot, további 33% pedig a postai gyűjtőkből 

szerzi be azokat. Összességében 36% azok aránya, akik egyáltalán nem olvassák ezeket a kiadványokat, 

ők döntően a férfiak, a fiatalabb korosztály képviselői, valamint a budapesti lakosok. 

Az olvasók jelentős többsége (71%) inkább vagy nagyon hasznosnak tartja a patikai újságot, és a lapok 

hasznosságának megítélése szignifikánsan magasabb a nők és az idősebbek körében. Az újságok 

proaktív beszerzői egyébként az utóbbi 5 patikai vásárlás során átlagosan 3 alkalommal vettek el akciós 

újságot. 



A patikai lapok további sorsát tekintve összességében a gyógyszertárba járók közel 20%-a átnézi, és 

bejelöli az érdekes termékeket, míg 12%-uk esetében az sem ritka, hogy 1-1 figyelemfelkeltő akció 

hatására az adott patikát is felkeresik! 

 

A fenti kutatások fontos tanulsága, hogy a gyógyszerészi tanácsadásnak van/lehet szerepe az OTC 

márka választásának befolyásolásában és ebből a szempontból még a fiatalok is igénylik a 

tájékoztatást! Utóbbi célcsoport esetében azonban egészen más kommunikációs stílussal és 

tartalommal érdemes „közeledni” annak érdekében, hogy megfelelő hatást érhessünk el. 

Mindazonáltal a gyógyszertári értékesítést erősen támogathatják a patikai akciós újságok, magazinok 

is, hiszen az azokban megfelelő tartalmak további témákat, kérdéseket vethetnek fel, amelyek – 

tudatos használatuk esetén (!) – segíthetik a gyógyszerész és vásárló közötti párbeszéd 

kezdeményezését. 

 

A kutatások háttere 

A cikkben összefoglalt megállapítások az Inspira saját finanszírozású kutatásai alapján kerültek 

megfogalmazásra. 2019-ben két alkalommal (egy 1000 fős országosan reprezentatív mintán személyes 

megkérdezéssel, illetve egy n=512 fős, az online lakosságot reprezentáló mintán webes módszertannal 

készült kutatásban) került sor a téma vizsgálatára, míg az OTC márkák ismertségét a Brand Profile 

tanulmány elemzi. 

 

(A cikk a Gyógyszertár magazin 2020. évi januári számában jelent meg.) 


