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A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (International Pharmaceutical Federation – 

FIP) 118 országot kért fel a felmérésben való részvételre, amelyek közül 79 tett eleget 

a kérésnek, de ezek közül is többen nem válaszoltak minden kérdésre. A megkeresés 

az egyes országok gyógyszerész szövetségeihez és társaságaihoz is szólt. A kérdőív 

egyebek között az online-gyógyszertárak által kiszállítható gyógyszerekre, az 

elektronikus receptek és betegdokumentumok alkalmazására irányult.  

Az online-gyógyszertárak működtetésének szabályozása: a felmérésben résztvevő 

országok 51%-a nem, 49%-a rendelkezik az online-gyógyszertárak működtetésére 

vonatkozó jogszabályokkal. Európában a vizsgált országok háromnegyede kötelező 

feltételeket szab az online-gyógyszertárak számára, míg Afrikában az országok 92%-

ában teljes mértékben hiányoznak az ilyen jogszabályok, Dél-Kelet-Ázsiában pedig 

egyetlen ország sem tudott igennel válaszolni a kérdésre.  

A jelentés szerint erőteljesen növekedett az illegális digitális gyógyszertárak száma, 

amelyek nem felelnének meg az engedélyezés feltételeinek. Számukat nehéz 

megbecsülni, mint ahogyan azt is, hogy mely, milyen mennyiségű és minőségű 

gyógyszereket forgalmaznak.  

A közforgalmú gyógyszertáraknak a vizsgált országok 60%-ában nincs hozzáférésük 

az elektronikus betegdokumentumhoz, ami nem segíti az optimális 

gyógyszerellátáshoz való hozzájárulásukat. Csak az országok egynegyede közölte, 

hogy a gyógyszerészek beléphetnek az elektronikus betegdokumentumba. Ezek közé 

tartoznak: Belgium, Csehország, Dánia, Hollandia, Japán, Ausztrália és Kína.  

Vényköteles gyógyszereket a vizsgált országok 41%-ában csak helyi, megfelelő 

gyógyszerküldési licenccel rendelkező gyógyszertáraktól lehet vásárolni. Ezen 

országok több mint egyharmadában pedig az internetes forgalmazás tilos. Egy 

konkrétan nem nevesített nyugat-csendes-óceáni országban a gyógyszerekkel való 

online-kereskedelem drogériák és szupermarketek számára is engedélyezett.  

A vényköteles gyógyszerek online-kereskedelmének szabályozása: A vizsgált 

országok egynegyedében feltétel a digitális recept. Észak-és Dél-Amerikában, 

valamint a nyugat-csendes óceáni régióban elég feltölteni a recept fotóját (a vizsgált 

országok 16%-a), vagy postán elküldeni a receptet az online-gyógyszertár részére 

(9%). Néhány európai és amerikai országban már annyi is elég, ha az ügyfelek kitöltik 

a megfelelő kérdéskatalógust.  

https://www.fip.org/file/5082

