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A gyógyszerügyi hatóság eszköztára a 
hiteles kommunikációért 

 







„A Delfin Egészség Medálra a jelet,  a betegek 
kezelése közben, a terápiát végző, természetes 
körülmények között élő delfinekről rögzítették 
exkluzív technológiával. A jelrögzítést Európa 
legnagyobb delfináriumában,  Szevasztopolban 
végezték, ahol 40 éve foglalkoznak delfinekkel. A 
delfinterápia hatékonysága az állatok különleges 
képességeivel magyarázható, mely többek közt az 
emberrel történő kommunikáció közben 
érvényesül. 
… 
Tapasztalat: 
12 éves autista kislány, aki előzőleg passzívan 
viselkedett, és nem kommunikált. A Delfin Medál 
használata után megtanult biciklizni, és kapcsolatot 
teremtett a környezetével.” 
 

Ki mit tart hihetetlennek? 



„A szemmasszírozó használatát mindenkinek ajánljuk, 
aki szeretné 100%-ban visszaszerezni a látását. 
 A szemizmok ellazulnak. 
 Javul a vérkeringés. 
 Megszűnik a merevség. 
 Eltűnik a fáradtság. 
 A tartós mágneses mező befolyásolja az 

anyagcserét    és a vérkeringést 
 Rendszeres használat esetén javul a látás. 
 
Rózsa, 43 éves, Debrecen 
Olyan hatékonyan lazítja el az arcot és enyhíti a 
fájdalmat, hogy már nem is emlékszem, mikor jártam 
utoljára gyógyszertárban. Szinte minden nap 
használom. Jobban alszok és sokkal kellemesebben 
érzem magam.” 
 

Ki mit tart hihetetlennek? 



„Egy szúrással akár teljes gyógyulás 
 
Szívkatéterezés során a koszorús erekbe vezetett 
katéteren keresztül lehetőség nyílik bizonyos 
szűkületek különböző módszerekkel történő 
tágítására. 
 
Könnyű elképzelni, hogy ha a megtágított 
érszakaszon hagyunk egy erős támfalat, kisebb az 
esélye az újabb szűkület kialakulásának, mint ha 
csak sima tágítás történik. 
 
Újabb generációjuk a különböző gyógyszerekkel 
bevont stentek, melyek a legfőbb problémát, az 
érbelhártya szöveti túlburjánzási hajlamát 
csökkentik.” 

Ki mit tart hihetetlennek? 

Igen, ilyen tényleg van, ez pozitív példa. Forrás: https://www.hazipatika.com 



„Rendben, ez esetben bejelentést szeretnék tenni…” 

„Online gyógyszertárában vásároltam mint 
utóbb kiderült, (vélhetően) hamis terméket, 
mely megkérdőjelezi működésük 
törvényességét. 
A reklamációmat ignorálták… 
Ezek különféle potencianövelők… 

Nagyjából fél éve rendeltem ezen 

repertoárból… 

 

Semmiféle hatása nincsen. 

Erről képeket csatolva küldök.” 





MÁR CSAK 8 KEDVEZMÉNYES ÁRÚ 
CSOMAG MARADT! 

A legutóbbi vásárlás innen történt: 
Siófok 



A legutóbbi vásárlás innen történt: 
Miskolc 







Online gyógyszertárak 

2001/83/EK „Az Unió egész területén felismerhető közös logót kell létrehozni” 



Korlátozott tartalmak: 
 
Online gyógyszertárak 
A hirdetések nem reklámozhatják vényköteles gyógyszerek értékesítését. Az online és 
nem online gyógyszertárak hirdetései csak előzetes írásbeli engedéllyel jelenhetnek meg. 
 

Táplálékkiegészítők 
Az étrend- és gyógynövénytartalmú kiegészítők hirdetéseihez legalább 18 éves életkorú 
emberek állíthatóak be célként. 
 

Közösségi média: szigorú szabályok 



Személyes egészségi állapot 
Szabályzat 
A hirdetésekben nem szerepelhetnek „előtte és utána” típusú képek, illetve a váratlan 
vagy valószínűtlen eredményt megjelenítő képek. A hirdetések tartalma nem utalhat 
negatív énképre, és nem próbálhat negatív énképet kialakítani étrendi, súlycsökkentő vagy 
egyéb egészséghez kapcsolódó termékek népszerűsítése céljából. Az egészségügyi, fitnesz- 
vagy fogyókúrás termékekkel legalább 18 éves életkorúakat kell megcélozni. 
 

Közösségi média: szigorú szabályok 



Nem biztonságos táplálékkiegészítők 
 
Szabályzat 
A hirdetések nem népszerűsíthetik a Facebook által saját belátása szerint nem 
biztonságosnak ítélt táplálékkiegészítők értékesítését vagy használatát. 
 
Példák 
 Nem biztonságos kiegészítők, korlátozás nélkül ideértve az anabolikus 
 szteroidokat, a kitozánt, a fekete nadálytőt, a mellékvesehormont, az efedrint, 
 és az emberi növekedési hormont is. 

Közösségi média: fogalmi zavarok 
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Termékkategóriák sokasága 
 



Honlapok letiltása… 



Honlapok letiltása… 







• Naprakész adatbázisok. 
• Folyamatosan elérhető információs munkatársak. 
• Reklámanyagok előzetes véleményezésének lehetősége. 
• Nem egyértelmű a termékkategória? Segítünk. 

 
Jövőbeli tervünk: 
• A téma iránt érzékenyítő workshop szervezése. 

 

Mivel segíti az OGYÉI a reklámozókat? 



Itt a vége. Köszönöm a figyelmet! 


