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A digitális fejlődés átformálja az 
egészségipart 

1 ICT Indicators, April 2014 
2 International Telecommunication Union, May 2014 
3 Gartner, February 2014  - http://www.gartner.com/newsroom/id/2665715 
4 Based on 2013 Manhattan Research data including Australia, Japan, Brazil, China, Mexico, France, 
Germany, Italy, Spain, UK, and US only 
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 A magyar orvosok körében dinamikusan 
növekszik a modern eszközök használata 

Pfizer Confidential │ 4 Szinapszis MedNetTrack kutatás 2015. GP =99 Spec. 108 

70% növekedés az okostelefonok, 50% növekedés 
tabletek használatában. A kapcsolati csatornák 

használatának fejlődésében még 
rengeteg a lehetőség 



A technológia fejlődésével egy 
hatékonyabb és gazdaságosabb egészségügy 
válik valóra 
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4 lehetőség a gyógyszeripar számára a 
digitális világban  

1. Személyre szabott ellátás:  Digitális szolgáltatások, szenzorok, a személyre 
szabott folyamatos  24/7 –ben zajló ellátásért 

2. Adat vezérelt döntéshozatal : Fejlett analitikai képességek a kutatási 
eredmények javítása és a való életbeli értékek megteremtése céljából 
a) K+F:  
 korai fázisban fejlett modellezési és digitális elemzési technikák,   
 késői fázisban alkalmazott szenzorok/ kimenetek gyűjtése 
a) Klinikai gyakorlat /Támogatás: A különböző  forrásból származó adatok 

(biztosítói adatbázis, klinikai adatok, labor, app-ek, social 
media,szenzorok), hogy való világból származó evidenciák alapján  
döntsünk klinikai gyakorlatról, gyógyszer hatékonyságról és 
támogatásról. 

3. Teljes körű kapcsolat:   
 Párbeszéd az orvosokkal és a betegekkel minden lehetséges csatornán 
 Fejlett marketing  eszközök, amelyek elemzik a felírói viselkedést  

 

Pfizer Confidential │ 6 The road to digital success in pharma D. Champagne, A.Hung,, O. Leclerc  2015 McKinsey&Co  
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1. Személyre szabott ellátás 
 

Elindultunk egy idejét múlt  
betegúttól …. 

…a jövő betegútja felé 

A betegek egészségükhöz való viszonya  megváltozott 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrjO_G25TQAhWCxxoKHQirAuEQjRwIBw&url=https://techcrunch.com/2015/02/19/how-wearable-startups-can-win-big-in-the-medical-industry/&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNGgdZwdWUwoB7CK8f8Kote8k8iIhw&ust=1478541660277088


2.Felgyorsuló klinikai kutatások 

Pfizer Confidential │ 8 

• 3D szövet 
modellek az in-
vitro fázisban  

• Modern 
elemzési 
módszerekkel 
párosítva 

• Kimenetek 
gyűjtése on-line 

• Valósabb  
környezet a mai 
klinikai 
vizsgálatokhoz 
képest 

• Az adatok 
felhasználása a 
regisztrációhoz 

https://www.linkedin.com/topic/digital-adoption
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-vnJy5TQAhWRzRoKHY6mAfcQjRwIBw&url=http://www.popsci.com/cancer-treatment-would-be-even-more-effective-3d-tissue-modeling&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNHxcg8NGvmkdfxZUs9r-DszKOg8Gg&ust=1478537377232106
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimpb2FzpTQAhXKbBoKHbBDC_QQjRwIBw&url=http://www.alivetec.com/alivecor-heart-monitor/&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNGKPSSFeq97UJ1BZGqNh4c32bqvcw&ust=1478538065199169
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj145y4zpTQAhXL0hoKHfIBDvYQjRwIBw&url=http://www.portable-ecg.com/product-clue-balance/&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNF_cXXmAk4geAcXTHFNhF58LX-akQ&ust=1478538014959604


3. Érték alapú finanszírozás 
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Új finanszírozási lehetőségek a 
bővülő információk elemzésére 
alapozva 

 
1. Egy klinikai kimenet 

elkerüléséért pl. 
hospitalizáció 

2. A várt eredmény 
elmaradásáért pl. koleszterin 
szint csökkentés  

3. Jobb eredmény egy másik 
termékkel szemben pl. Ha1C  

4. Indikáció függő  támogatás: 
Ugyanazon készítmény eltérő 
indikációiban elért túléléstől 
függően 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14--EzJTQAhUE1hoKHeHeANUQjRwIBw&url=http://www.carecommunications.com/blog/big-data-quality-in-medical-research/&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNFJrJaQXVvhE70u2lw4Nh4zbKqrhQ&ust=1478537586905749
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoruL60ZTQAhVFXBoKHbqnBv0QjRwIBw&url=http://healthcare.mckinsey.com/trillion-dollar-prize-using-outcomes-based-payment-address-us-healthcare-financing-crisis&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNGRxxipNj8vvDbO4L-radbXE9xiUA&ust=1478538384332623


4. Multi-channel marketing kommunikáció 
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http://social.eyeforpharma.com/commercial/digital-power-harnessing-multichannel-marketing-opportunities


A ma orvosai határozottan kontrollálják mit akarnak 
látni, mikor akarják látni és egyre többen digitális 
csatornákat választanak 

Az orvosok 86%-a használja okoseszközét a 
munkája során 

*http://www.epocrates.com/oldsite/statistics/2013%20Epocrates%20Mobile%20Trends%20Report_FINAL.pdf 
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Mikor? 
Ha jött a 
látogató 

Hol? 
A rendelőben 

Mit? 
Amit vállalat 

választott 

Hogyan? 
Hagyományos 
orvoslátogatás 

Mikor? 
Ha az orvos 

akarja 

Hol? 
Ahol az orvos 

akarja 

Mit? 
Amit az orvos 

szeretne 

Hogyan? 
Ahogy az orvos 

szeretné 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGype25pTQAhVGWBoKHUodAt8QjRwIBw&url=https://homedoctor.com.au/&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNHuwKMB1nW-RHqwd5tlkSyCtq8hlg&ust=1478544705447681


- 

Szeretnénk a 4. szintre jutni: 4: 
szisztematikusan tervezett megoldások 
 

1. szint 
Nincs online jelenlét 

3. level 
Átlagos  

online aktivitás 

4. szint 
Intenzív online  
és SM jelenlét 

5. szint 
Innovatív vállaltok 

2. szint 
Minimális online 

jelenlét 

IFUA Horváth&Partners  2016. Pfizer Confidential │ 12 
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Meghatároztuk a jelenlegi és kívánt digitális 
érettségi szintet 

No 

Self service 
interactive portal No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Mass mailing, 
aggregated statistics 

Mass mailing, content 
consumption statistics Personalized  sending 

and statistics 

Personalized  sending 
and statistics with 
personal followup 

Everything is 
measurable 

Static corporate 
webpage 

Static corporate 
webpage and static 

microsite 

Corporate webpage 
with dynamic 

microsites 

Corporate webpage, 2 
way comm. Microsites 

Unique solutions E-DM Microsite, E-
Learning 

TeleDetailing and PDF 
(e-mail) 

TeleDetailing and 
Video Connection 

(WebEx, Skype, stb.) 
Virtual Detailing 

Multimedia, interakctive 
iDetailing solution iPad és PDF 

iPad and PDF 
automatic content and 

management 

…content consumption 
statistics 

… with full visitor 
statistics 

Many 
platforms One way One way, archive Archive, chat Archive, 2 way 

communication 

Content + initialization  Only observation Static presence Content delivery Content + reaction 

Available through own 
platform 

Own developed  
daily used apps 

Only sponsoration Sponsoration, content 
production 

Webpages to be 
converted in apps 

Access provided to 
apps 

Branded access to apps 

E-DM 

WEBPAGE 

E-DETAILING 

IDETAILING 

WEBCAST 

E-LEARNING 

APPS 

SOCIAL 
MEDIA 

    Pfizer current maturity     Pfizer desired maturity 2017 

2016 
Harmony 

2017 
Silver 
Portal 

2016 
RTE  

2016 
CLM 

2017 
Silver 
Portal 

2016 
NeuroNews 

2017 
Silver 
Portal 

IFUA Horváth&Partners  2016. 



HCP portal 
Websites elearnings 

 
eDM Teledetailing 

iDetailing 
- iPad 
- CLM 
- RTE 

Digitális csatornák eszköztára 
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 De hogyan használjuk ezeket? 



Célzott kommunikáció a digitális 
érettség meghatározásával 
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13% 

20% 

27% 

24% 

16% 
Elutasítók 

Passzívak 

Késői 
adaptálók 

Korai 
adaptálók 

Digitális 
vezetők 



átlag Háziorvos 
(n=100) 

Belgyógy. 
(n=60) 

Kardio. 
(n=51) 

Pszich. 
(n=60) 

Neur. 
(n=60) 

Szemész 
(n=50) 

Diab. 
(n=40) 

Elutasítók 13% 7% 22% 8% 18% 12% 22% 8% 

Passzívak 20% 29% 23% 18% 22% 10% 24% 15% 

Késői 
adaptálók 27% 29% 27% 20% 22% 35% 20% 30% 

Korai 
adaptálók 23% 21% 13% 29% 28% 25% 26% 28% 

Vezetők 16% 14% 15% 25% 10% 18% 8% 20% 

Eltérő digitális érettség szakmák szerint 

Szignifikáns 
különbség a 
teljes mintához 
képest 
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Megragadni a lehetőséget! 

A digitális kultúra fejlesztése 

• Digital Advisory Board:  Felfedezni a valós 
igényeket és legjobb gyakorlatokat a „digital 
native” orvosok támogatásával 
 

• iDAB (internal Board) : Belső fórum a 
tapasztalatok megosztására és a közös célok 
meghatározására 
 

•  A marketing és orvoslátogatói csapat 
fejlesztése:  A kollégák digitális tudásának szintre 
hozása és folyamatos kommunikáció a digitális 
változás előnyeiről. 
 

• Dare to Try: Teret engedni a kísérleteknek és 2-3 
fókusz területre koncentrálni az erőforrásokat 

 
 

Mérni, mérni, mérni! 

• Egy integrált CRM rendszer megvalósítása, 
mely mind 3 dimenzió követésére alkalmas: 

• Interakciók 
• Ügyfél elégedettség/visszajelzés 
• Üzleti hatás 

 
 



Köszönöm a 
figyelmet! 
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