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DIÁKOK A
GYÓGYSZERHAMISÍTÁS

ELLEN

AUGUSZTUSI LAPSZÁMUNKBAN „FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG… ÉS A NETEN?” CÍMMEL 
JELENT MEG A HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI TESTÜLET JÓVOLTÁBÓL EGY NAGYON 
ÉRDEKES PÁLYÁZATI KIÍRÁS, AMELY ARRA HÍVTA FEL A DIÁKSÁG FIGYELMÉT, HOGY ŐK IS 
TEHETNEK KORUNK EGYIK LEGVESZÉLYESEBB PROBLÉMÁJA, A GYÓGYSZERHAMISÍTÁS 
ELLEN. A SZÁMTALAN REMEK ALKOTÁS KÖZÜL VÉGÜL A KÉPREGÉNNYEL PÁLYÁZÓ 
SZANYI DOMINIKA  (18), ÉS  SZENDI MÁTYÁS (17), BUKOVICS PETRA (16) ÉS ZAGRAJ 
V. BETTINA (17) NEVÉVEL FÉMJELZETT VIDEÓS CSAPAT ÁLLHATTAK A DOBOGÓ 
TETEJÉRE. A MAGAZIN MUNKATÁRSAI DOMINIKÁVAL ÉS MÁTYÁSSAL BESZÉLGETTEK A 
GYŐZTES MUNKÁKRÓL, ÉS ARRÓL, HOGY ŐK MIT GONDOLNAK A HAMIS GYÓGYSZEREK 
TERJESZTÉSÉRŐL.



MIÉRT TARTOTTÁTOK FONTOSNAK, HOGY 
ELINDULJATOK A GYÓGYSZERHAMISÍTÁS 
ELLENI PÁLYÁZATON?

Dominika: A pályázatról az egyik tanárnőm-
től hallottam, aki régebben etikát tanított 
nekem. Ő mutatta meg a kiírást a Hamisí-
tás Elleni Nemzeti Testület honlapján és úgy 
gondoltam, jó ötlet lenne részt venni a ver-
senyen, mert a rajzommal én is felhívhatnám 
a figyelmet a probléma fontosságára. Ezért 
is merítettem ötleteimet a való életből, hogy 
megmutassam, a hétköznapi emberek is te-
hetnek valamit.

Mátyás: Mi egy háromfős csapattal nevez-
tünk a versenyre, a nyeremény mellett fon-
tosnak tartottuk, hogy minél több emberhez 
eljuttassuk üzenetünket a gyógyszerhamisítás 
veszélyeiről. 

MIÉRT EZT A MŰFAJT VÁLASZTOTTÁTOK A 
PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ?

D Nagyon szeretem a japán kultúrát, sok 
mangát, vagyis japán képregényt olva-

sok. Így amikor eldöntöttem, hogy indulok 
a versenyen, nem is volt kérdés, hogy ezt 
választom. Amúgy is szeretek rajzolni, de a 
képregényt olvasni is jó, ez a kedvenc műfa-
jom. Úgy gondolom,  képregényen keresz-
tül nagyon beszédesen el lehet mesélni egy 
témát. A megrajzolás előtt a tanárnőm segí-
tett felvázolni a sztorit, amibe én belevittem 
a saját ötleteimet és végül megszületett az 
a végleges változat, amellyel megnyertem a 
versenyt.

M A pályázat kiírásában elsősorban kreatív 
munkákat vártak el. Korábban is készí-

tettem már videókat a YouTube-ra, a suliban 
pedig tagja vagyok egy filmes csapatnak, így 
nem áll távol tőlem ez a műfaj. Innen jött az 
ötlet, hogy videóban osszuk meg ismerete-
inket a témáról. A videónak az a nagy előnye, 
hogy sok embert lehet vele megszólítani. 

MIT HALLOTTATOK KORÁBBAN A HAMIS 
GYÓGYSZEREKRŐL?

D A Facebookon találkoztam már hamis 
gyógyszerhirdetésekkel és sok olyan 

posztot láttam, ahol ilyen tablettákat árultak.

M Különösebben nem hallottam róla ko-
rábban, csak annyit, hogy külföldről 

rengetegen rendelnek étrendkiegészítőket 
és sok oldalon árulnak ellenőrizetlen gyógy-
szer-készítményeket, de amíg nem kezdtük 
el magunkat beleásni a témába, nem sokat 
tudtunk a hamis gyógyszerek veszélyeiről.  

SZERINTETEK MIÉRT AZ INTERNETEN 
ÁRULNAK ELSŐSORBAN HAMIS GYÓGY-
SZEREKET?

D A közösségi oldalakon, mint például a 
Facebookon könnyen fel lehet építeni 

egy olyan kampányt, amivel hamis gyógy-
szereket akarnak eladni. Ráadásul így gyorsan 
eljutnak rengeteg emberhez, akik hisznek a 
hamis reklámoknak és megvásárolják az or-
vosságokat. 
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M Amikor a versenyre készültünk, sok 
mindennek utánanéztünk a témával 

kapcsolatban, egy csomó hihetetlen dolgot 
találtunk, amiket korábban nem is sejtettünk. 
Például, hogy a hamisítványok mennyivel ol-
csóbbak és mennyivel könnyebben elérhe-
tőek, mint a rendes gyógyszerek. Interneten 
könnyebb hozzáférni, és sok oldal van, első-
sorban külföldi oldalak ezek a terjesztésére. 
Az emberek pedig sokszor azért nem beszél-
nek arról, hogy hamis készítményt vásárolnak, 
mert esetleg félnek bevallani betegségüket. A 
videóban ezekre a problémákra próbáltuk fel-
hívni a figyelmet.

MIT GONDOLTOK, MIÉRT DIÁKOKNAK 
HIRDETTÉK MEG A PÁLYÁZATOT?

D Szerintem a fiatalok a kreativitásukkal 
érdekes módon tudják felhívni mások 

figyelmét a gyógyszerhamisítás veszélyeire 
és így többekhez eljut ennek a pályázatnak 
az üzenete.

M Talán azért, mert a diákok sokat interne-
teznek, emiatt pedig nem látják át elég 

alaposan ezeknek a kockázatát, könnyebben 
áldoaztává válhatnak a hamis gyógyszerek-
nek. Szerintem a pályázatnak célja volt az is, 
hogy a diákok figyelmét fölhívja ezekre a ve-
szélyekre. 

MIT GONDOLTOK, DIÁKKÉNT MIT TEHET-
TEK A GYÓGYSZERHAMISÍTÁS ELLEN?

D Az iskolások úgy segíthetik a hamis 
gyógyszerek terjesztésének megféke-

zését, ha élnek a lehetőséggel és a saját esz-
közeikkel figyelmeztetik az óvatlan embere-
ket ennek veszélyeire. Úgy gondolom, azzal, 
hogy neveztem a pályázatra, máris tettem 
valamit a probléma megoldásáért.

M Úgy tudunk segíteni, ha beszélünk 
másoknak a hamis gyógyszerekről, 

megosztjuk velük az ismereteinket, akár vi-
deókon keresztül. Például, hogy ismerhetik 
fel a hamis gyógyszereket, honnan származ-
nak, vagy hogyha külföldi szöveg szerepel a 
csomagoláson, óvakodjanak a készítmény 
használatától. Van egy ismerősöm például, 
aki gyakran rendel étrend-kiegészítőket kül-
földi oldalakról, neki is elküldtem a videót. 
Remélem, hogy ezzel felhívtam a figyelmét 
ennek a kockázatára. Úgy gondolom, első-
sorban ilyen figyelemfelkeltő akciókkal lehet 
tenni a hamisítás ellen.


