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Egészségügyi hírek

Dr. Bakonyi Tibor, a F"városi Gázm!vek Zrt. vezér-
igazgatója 2008. december 12-én nyújtotta át a Heim Pál 
Gyermekkórház Fejlesztésért Alapítványnak a társaság 
5 millió forintos adományát.

Az adománnyal a F"városi Gázm!vek Zrt. a székhe-
lyével azonos kerületben m!köd", évente több mint het-

venezer gyermek ellátásáról és kezelésér"l gondoskodó 
kórház épülettömbjének berendezéséhez, a szükséges 
orvosi m!szerek valamint a kórtermekben elhelyezésre 
kerül" bútorok beszerzéséhez járul hozzá. Az új, els"-
sorban belgyógyászati jelleg! részlegeknek otthont adó 
80 ágyas $G% épület 5 szinten biztosítja majd korszer!, 
európai színvonalon a gyermekek ellátását. 

Adomány a Heim Pál Gyermekkórháznak

A gazdasági válságnak egyel"re nincs közvetlen  
hatása a nagy, t"keer"s gyógyszeripari cégekre, így 
a világ második legnagyobb gyógyszergyártójára, a 
GlaxoSmithKline (GSK) vállalatra sem. Bizonyos id"-
nek el kell telnie ahhoz, a válság továbbgy!r!zésével 
tisztán láthatóak legyenek a kormányok reakciói, ame-
lyek  jelent"sen befolyásolják azon a piaci szerepl"knek 
# így a gyógyszeripari cégeknek # a m!ködését, melyek 
legnagyobb vásárlója az állam.  A kormányok rá lesz-
nek kényszerítve arra, hogy szembesüljenek a válság 
hosszabb távú hatásaival, és megnézzék, hol vannak 
azok a területek, ahol beavatkozhatnak és költségeket 
csökkenthetnek. Sajnos az egészségügy és a gyógyszer-
ipar klasszikusan az a terület, ahol a költségcsökkentés 
megvalósításra kerülhet. Egyértelm! azonban, hogy a 
legtöbb kormány # a lehetséges költségcsökkentések 
dacára # elkötelezett a egészségüggyel kapcsolatos 
befektetések mellett, hiszen a gyógyszeripari cégek 
innovatív kutatásfejlesztési invesztíciói jelent"s értéket 
teremtenek a gazdaság számára.

A globális válságot jó pár évvel megel"zte a gyógy-
szeripar saját válsága, mely valódi modellváltásra kény-
szerítette a cégek vezet"it. Korábban, az 1980#90-es 
években gyors fejl"dés volt tapasztalható, óriásválla-
latok jöttek létre, amelyek ontották a valódi $mega-
termékeket%. Egy-egy ilyen, az adott terápiás területen 
jelent"s el"relépést biztosító márka, amely a világrang-
listát vezeti, évente öt-tíz milliárd dollár forgalmat hoz. 
Az utóbbi években azonban a cégek nem jeleskednek a 
korszer!, innovatív és új klinikai hasznot mutató sze-
rek kihozatalában. A kutatás-fejlesztési tevékenység 
hatékonysága csökkent, noha az ipar hatalmas össze-
geket fektetett be erre a területre. A következ" években 

ráadásul 200 milliárd dollárnyi forgalom szabadalma 
jár le # ami a világ összes forgalmának kb. egyharmada 
#, és ezeknek a pótlására az ipar csak töredékében lesz 
képes. 

$Egy új társadalmi megállapodásra van szükség, 
melyben a finanszírozók fokozottabb mértékben hajlan-
dók az innováció árát megfizetni, cserébe a gyógyszer-
ipar a mainál hatékonyabban, és modernebb fejlesztési 
folyamattal, több klinikai el"nnyel járó új gyógyszereket 
fejleszt ki% # jelentette ki Leitner György, a GSK ügyve-
zet" igazgatója.

A gazdasági válságtól függetlenül 2008 nehéz év volt 
a GlaxoSmithKline számára Magyarországon, hiszen a 
2007-ben bevezetésre került megszorító intézkedések 
# a 12&-os külön adó, rendszeres árcsökkentési kény-
szer stb. # megmaradtak, kivételt csak az orvoslátoga-
tói regisztrációs díj átmeneti szüneteltetése képezett. A 
kiszámíthatóság ugyanakkor javult, és a piac a tavalyi 
év visszaeséséhez képest várhatóan 5&-kal fog növe-
kedni, és ez nemcsak az iparnak, hanem magyar bete-
gek számára is jót jelent, hiszen a tavalyi évben indoko-
latlanul lecsökkent az orvos-beteg találkozók száma. A 
gyógyszer-gazdaságossági törvénynek rövid távon az 
ország és a gyógyszerkassza finanszírozhatósága szem-
pontjából vannak pozitív hatásai, de hogy ez indirekt 
módon miként hat vissza egyéb költségek növekedésé-
ben, csak hosszabb távon látszik majd. 

2008-ban a GSK nettó árbevétele 7&-kal n"tt, ami 
köszönhet" többek között a piaci növekedésnek, vala-
mint a GlaxoSmithKline diverzifikált portfoliójának, 
hiszen több terápiás területen is új készítményeket veze-
tett be. A GlaxoSmithKline 3,2 milliárd forintot fizetett 
2008-ban az államháztartásba különböz" adók, illetékek 
és járulékok formájában+

A GlaxoSmithKline felkészült a világgazdasági válságra 


