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A dolgozat célja 

 A dolgozat célja azt megvizsgálni, hogy 
milyen tényezők vezettek el és milyen 
okok miatt maradt fent a mai napig a 
gyógyszerhez jutás problémája. 



Téma aktualitása 

 Kevés magyar nyelvű forrás 

 

 Téma megismertetése hazánkban 

 

 Magas az érintettek száma 

 

 Gazdasági következmények 

 



Az egészség és a gazdaság 

1. ábra Az egészség és a gazdaság kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés 



Gyógyszerhez (nem) jutás… 

 1,3-2,1 milliárd ember 

 Alacsony jövedelmű országok 

Ország 

jövedelem- 

csoportja 

Országok 

száma 

Népesség Alapvető gyógyszerekhez sem jutó népesség száma 

darab millió főben millió főben jövedelem- csoport 

%-ában 

Világon hozzá 

nem jutok %-

ában 

Alacsony 63 3548 1369 38,6 79,4 

Közepes 86 1447 350 24,2 20,3 

Magas 34 859 5 0,6 0,3 

Összesen 183 5854 1724 N/A 100 

 

 

1. táblázat Az alapvető gyógyszerekhez hozzá nem jutók 
száma és aránya jövedelemcsoportok alapján, 1999  

Forrás: WHO (2004) 



Összehasonlítás… 

 „A jó egészség a gazdasági növekedés meghatározó 
tényezője és a népjólét alapeleme” – Mwabu. DE… 

2. ábra Teljes gyógyszerkiadás és a világ népességének aránya 

Forrás: Lu et al. (2011), 5. o. 

 



Nemzetközi akadályok 
 WTO TRIPS egyezmény? 

 

 

 

 

 

2. táblázat A TRIPS egyezmény elemzése 

Forrás: Saját szerkesztés 

Érvek a TRIPS egyezmény ellen Érvek a TRIPS egyezmény mellett 

Korlátozottá válik a generikus 

gyógyszergyártás lehetősége 

Növeli a beáramló külföldi működőtőke 

nagyságát 

Emelkednek a gyógyszerárak Növeli a beruházást (leginkább a 

gyógyszeriparban) 

Sérül a gyógyszerhez jutás alapjoga Az alacsony fizetőképes kereslet és 

infrastruktúra a fő hátráltató tényező 

A demográfiai mutatók romlásnak 

indulnak 

Léteznek alternatív gyógyszerek, amik 

nem állnak védelem alatt 

Romlik az egészségügy 

gyógyszerellátottsága (egységnyi pénzből 

kevesebb gyógyszer vásárolható) 

Lehetőséget biztosít a profitszerzésre, ami 

indirekt módon növeli a forgalomban lévő 

gyógyszerek számát 

WTO alapelvet sért 



Nemzeti akadályok 

 Infrastruktúra hiánya és szegénység 

  - kórházak és „access problem” 

  - nincs fizetőképes kereslet - gyógyszergyártók 

 

 Alulinformáltság és megelőzés hiánya 

  - alacsony iskolázottság és tévhitek 

 

 Egészségügy finanszírozási rendje 

  - inkább állami vagy magán? 



Lehetséges megoldások és kritikáik 

 Generikus gyógyszerek 

 

 Kényszerengedélyezés, párhuzamos import 

 

 Nemzetközi szervezetek 

 

 Prevenció 

 



Összegzés 

Cél… 
 
Minden igyekezet hiába? 
 
 
∑: A gyógyszerhez jutással kapcsolatos 
megoldási módok együttes alkalmazásával 
jobb eredmény érhető el, mintha azokat 
külön-külön alkalmaznánk. 



Köszönöm a figyelmet! 

Jelen kutatási eredmények megjelenését „Az SZTE 
Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 

kiszélesítése és hosszú távú szakmai 
fenntarthatóságának megalapozása a kiváló 

tudományos utánpótlás biztosításával” című, TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt 

támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 

meg. 


