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Az AIPM víziója:
A gyógyszergyártók az egészségügyi ellátás komplex rendszerének szerves részei,  

víziónk egy olyan egészségügyi rendszer kialakítása, amely biztosítja, hogy

…a magyar emberek hosszabb és egészségesebb életet éljenek,

… csökkenjen a magyar emberek és más európai ország lakosai közötti különbség  

a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek számának tekintetében,

… a magyar betegek időben hozzáférjenek az innovatív terápiákhoz és az 

egészségügyi szakemberek naprakész információkkal rendelkezzenek azok alkalmazásáról.

 

Az AIPM missziója:
Célkitűzésünk a megfelelő megelőzés és kezelés biztosítása a megfelelő betegnek , 

a megfelelő időben. Feladatunk annak ismertetése és elismertetése az egészségügyi 

környezetet formáló döntéshozók, szervezetek és egészségügyi szakemberek körében, 

hogy az innovatív gyógyszerek mekkora szerepet játszanak a magyar emberek hosszabb 

és egészségesebb életének elérésében, valamint hogy az innovatív gyógyszereket gyártó 

 vállalatok magyarországi tevékenységük révén mekkora nemzetgazdasági értéket 
 teremtenek. Az egészségmegőrzés és helyreállítás hozzájárul a társadalom jóllétéhez és a 

gazdaság  fejlődéséhez, hiszen csak a jó egészségben lévő, munkájukat ellátni képes emberek 

tudnak részt venni a produktív és értékteremtő tevékenységekben.
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Bemutatkozó

Az 1992-ben alapított Innovatív Gyógyszer-
gyártók Egyesülete 26 kutatás- és fejlesztés-
orientált gyógyszeripari vállalatot tömörít 
Magyarországon, melyek a külföldi és a hazai 
gyógyszerpiac meghatározó szereplői, érték-
ben a hazai gyógyszerforgalom több mint 
50%-át adják. A tagvállalatok anyavállalatai 
úttörő szerepet játszanak az egészség és az 
életminőség javításában olyan új, innovatív 
gyógyszerek felfedezésével és kifejleszté-
sé  vel, amelyek előrelépést jelentenek a nem 
vagy nem megfelelő hatékonysággal kezelhető 
súlyos, sokszor életet veszélyeztető betegségek 
gyógyításában. Tagvállalataink tevékenységük-
kel jelentősen hozzájárulnak a magyar betegek 
egészségi állapotának és életminőségének 
javításához.

Egyesületünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a 
magyar lakosság szélesebb körben hozzáférhessen a 
modern felfedezéseken alapuló gyógyászati megol
dásokhoz. Professzionális szakmai partnerként együtt
működünk a kormányzati, pénzügyi, egészségügyi és 
betegszervezetekkel hazánk gazdasági és egészségügyi 
eredményességének javítása céljából. A munkánk része 
továbbá a tagok közötti kapcsolatok erősítése és a tá
jékoztatás.

Az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek 
Szövetségének (EFPIA) tagjaként, valamint tagválla la
taink széles körű nemzetközi hátterével aktívan hozzá
járulunk ahhoz, hogy Magyarország is bekapcsolódjon 
olyan európai programokba, melyek a hatékonyabb 
gyógyítást, az eredményes kutatásfejlesztést és a la
kosság egészségi ismereteinek fejlesztését szolgálják.

INNOVATÍV GYÓGYSZERGYÁRTÓK EGYESÜLETE 
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Az elnökség tagjai 2016 végén: 
Thomas Straumits elnök (MSD ügyvezető igazgató)
Vereckei Péter alelnök (Pfizer ügyvezető igazgató)
Stuart Knight kincstárnok (Roche ügyvezető igazgató)
Claire Rogers (GSK ügyvezető igazgató)
Zalai Gábor (Boehringer Ingelheim ügyvezető igazgató)
Pierre Faury (Sanofi ügyvezető igazgató)
Megj.: 2017 januárjában dr. Zalai Gábor nyugdíjba vonulása miatt a 
közgyűlés új elnökségi tagot választott, a hatodik elnökségi tag  
Oláh Péter (Berlin Chemie, ügyvezető igazgató) lett.

Az iroda tagjai (2016 végén):
Némethi Erika – igazgató
Varga Beáta – egészséggazdasági menedzser
Borjádi Györgyi – kommunikációs menedzser
Buczilla Eszter – office menedzser

2016-ban a következő munkacsoportok működtek: 
Market access munkacsoport, vezető: Erdész Diána
(megj.: 2017 februárban a munkacsoport vezetője Tarcsa Mónika lett)

Etikus promóció munkacsoport, vezető: Gyulai Rozália
Egészségértés munkacsoport, vezető: Thomas Straumits 
Regulatory munkacsoport, vezető: Szabó Mónika

KÖZGYŰLÉS

Az Egyesület legfelső döntéshozó szerve a közgyűlés, mely a tagvállalatok 
vezetőiből áll. Évente két alkalommal ülésezik, amikor meghozza az Egyesület 
működésével kapcsolatos döntéseket.  

Bemutatkozó

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 

ELNÖKSÉG

Az Egyesület irányítótestülete a tagok által vá
lasz  tott, 6 főből álló elnökség. Az elnökség fela
data a stratégia kidolgozása, a megvalósítás 
el le nőr zése és az Egyesület programjaival kap
csolatos döntések meghozatala.

IRODA 

Az Egyesület munkájának operatív megvaló
sí tá sát az iroda végzi, mely közreműködik az 
Egyesület stratégiájának kidolgozásában és 
végrehajtásában, koordinálja és megszervezi 
az Egyesület tevékenységét. Feladata szakmai 
 tanulmányok, közpolitikai javaslatok kidolgozá
sa, kapcsolattartás a médiával, a kormányzattal, 
a szakmai szervezetekkel és a betegszervezetek
kel, belső kommunikáció, valamint az Egyesület 
eseményeinek megszervezése és lebonyolítása, 
a munkacsoportok működésének elősegítése.  

MUNKACSOPORTOK

Az Egyesület szakmai munkáját a tagvállala
tok szakembereiből, és az iroda tagjaiból álló 
munkacsoportok segítik. Munkacsoportjaink 
tevékenysége mellett alkalmanként szakértői 
csoportokat is felállítunk, ha adott témakörök 
mélyreható tanulmányozására van szükség. 



Ennek alapján lehet megtervezni, hogy milyen össze
gekkel gazdálkodjon a gyógyszerkassza, a kórházi vagy 
a járóbetegellátás. Minél hamarabb tetten érünk egy 
betegséget, annál jobbak a beteg életkilátásai, annál 
költséghatékonyabb a betegség és a tünetek keze lése. 

A partnerség jegyében 2015 óta az Innovatív 
 Gyógy szergyártók Egyesülete a gyógyszeripari szövet
ségekkel közösen egy új európai kezdeményezés, a 
gyógyszer verifikációs rendszer működésének az alap
jait teremti meg Magyarországon. A három évig tartó, 
sokszereplős folyamat 2019 februárjában fejeződik be. 
A dobozokon található egyéni azonosítók jelzik, hogy 
az érintettek ellenőrzött, minőségi terméket kapnak. 

Az egészségügyi rendszer, s annak részeként az inno
vatív terápia abban az esetben működik jól, ha annak 
középpontjában a beteg van. De nem akárhogy! A jól 
működő rendszernek nem passzív elszenvedőkre, ha
nem partnerekre van szükségük, s ebben nagy szerepe 
van a közösségi médiának, az új kommunikációs felü
leteknek. Ezt a nyílt párbeszédet szolgálja tevékeny
ségünk akkor, amikor együttműködésre szólítjuk fel 
 az egészségügy és a gazdasági élet szereplőit. 
  

Némethi Erika
igazgató

Számunkra sosem volt kérdéses, hogy a jövő előre
mutató irányait az innováció tekintetében a jelenben 
kell kijelölnünk. Az innováció sikerének a záloga az 
egészségügyi ágazat és a gazdasági élet szereplőinek 
az összefogása, amelyben meg kell találni a közös 
pontokat a hazai egészségügy meghatározó szerep
lőivel és hosszú távon növelni a hazai kis és közép
vállalkozások szerepét és lehetőségeit is. A magyar 
kormány által meghirdetett Irinyiterv kiváló platform 
a gyógyszeripar összetett rendszerének fejlesztésére. 
A hazánkban zajló klinikai vizsgálatok már elismert 
egészségügyi és gazdasági szerepe mellett, az inno
vatív gyártók olyan KKVkat keresnek, amelyek re
gionálisan és globálisan komplett szolgáltatást tudnak 
nyújtani a gyógyszerfejlesztés különböző szakaszai
ban. Az új fej lesztések, szereplők feltérképezése és 
bevonása mindannyiunk érdeke, hiszen sosem feled
kezhetünk meg arról, hogy számunkra az első minden 
esetben a beteg, aki segítséget vár az egészségügytől. 

Elmondhatjuk, hogy 2016 az együttműködés éve volt. 
Tagvállalataink a transzparencia morális és tényszerű 
előírásai mentén Európaszerte nyilvánosságra hozták 
az orvosokkal kötött szerződések alapján megvalósuló 
értéktranszfer nagyságát. Az adatok arról tudósítanak, 
hogy a gyógyszeripar jelentősen hozzájárul a klinikai 
vizsgálatokban részt vevő inté ze tek és az abban dol
gozók munkájához. 

Munkánk hatékonyságának elemi feltétele – hasonló
an a fejlett országokhoz –, hogy Magyarországon is 
lét rejöjjenek azok a népegészségügyi tervek, amelyek 
figyelembe veszik a lakosság egészségügyi állapotát. 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉVE

A világ legjelentősebb kutatás-fejlesztés alapú 
gyógyszeripari vállalatai folyamatosan arra törekszenek, 
hogy készítményeikkel lényegesen javítsák az emberek 
életkilátásait. Ennek érdekében szoros együttműködésre 
van szükség az egészségügy szereplőivel és a lakossággal 
egyaránt. 
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hasonlítva is alacsonynak számít. Az iparág hely zetét 
nehezítik, és a versenyképességet is rontják a rendívül 
magas iparági különadók, ami a környező országokban 
nem tapasztalható. Évről évre a gyógy szeripar fizeti a 
gyógyszerkassza 20%át.

A terápiában akkor születnek eredmények, ha az 
egészségügy felismeri és helyén kezeli az innováció 
jelentőségét. Magyarországon az innovatív vállalatok 
révén jelenleg évente mintegy 1720 ezer beteg vesz 
részt klinikai vizsgálatokban, hozzájutva ily módon a 
legmodernebb terápiákhoz. Az ország e klinikai vizs
gálatokból származó profitja megközelíti az évi 90 
milliárd forintot. Ahhoz, hogy e profitot hosszú távon 
megőrizzük, kiemelten fontos a hazai klinikai vizs
gálóhelyekbe és a klinikai vizsgálatok szakszemély
zetébe vetett bizalom megőrzése. Fontos lenne, hogy 
a jelenleginél több alkalmas vizsgálóhely kialakításával 
és gazdasági ösztönzőkkel is motiváljuk a gyógyszer
ipari vállalatokat arra, hogy ezt az évente megúju
ló befektetést Magyarországra hozzák. A betegek, a 
kórházak, az orvosok, valamint a gyógyszergyártók 
közötti együttműködés egyszerűbbé és átláthatóbbá 
tétele szintén fontos előrelépés lenne. 

Hiszem, hogy a haszon a forintokon túl elsősorban a 
minőségi életet jelenti az egyén számára éppúgy, mint 
a családok, a közösség, a társadalom egésze számára. 

Thomas Straumits 
elnök

A befogadott gyógyszerek főként az onkológia 
 te rü letén adnak új esélyt a betegeknek. Ez az Egye sü
let egésze számára fontos eredmény. Számos további 
hatóanyag vár befogadásra, s mi folyamatos erő fe
szítéseket teszünk annak érdekében, hogy a betegek 
minél rövidebb időn belül hozzáférjenek az újonnan 
megjelenő terápiákhoz. Nem maradhatunk tétlenek 
akkor, amikor tudjuk, hogy a Magyarorszá gon szü
le  tett gyermekek sokkal kevesebb esélyt kapnak az 
egészséges, hosszú életre, mint Európa vagy ezen 
belül akárcsak a szomszédos országok lakosai.

Alapvető célkitűzésünk tehát nem lehet más, mint 
hogy a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljunk 
a magyar lakosság egészségesebbé válásához. Ebben 
komoly szerepük van az innovatív gyógyszereknek. 
Készít ményeink nagy szerepet játszanak a hosszabb és 
egészségesebb élet, a jobb életminőség elérésében. Az 
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete abban érdekelt, 
hogy e célkitűzést közvetítsük mind a döntéshozók, 
mind a lakosság felé. De vajon tudjáke, értike az em
berek, hogy mit és miért kell tenniük az egészségük 
érdekében? Az Egyesület által készíttetett felmérésből 
kiderült, hogy a lakosság többségének egészségértése 
rendkívül alacsony szintű. Mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy a magunk eszközeivel változ
tassunk ezen a helyzeten. Hosszú út áll még előttünk.

Egy másik aggasztó ténnyel is szembe kell néznünk. 
Magyarországon a szükségesnél kisebb mértékű a 
gyógyszerártámogatás: összege a magyar GDPnek  
mindössze 1,18%a, amely a V4 országokkal össze

NEM MARADHATUNK 
TÉTLENEK!

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi munkánk 
eredményessége nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban, 
a gyógyult emberek személyes sorsában is mérhető. Amikor 
arról adhatok hírt, hogy az OEP 2016-ban 15 új hatóanyagot 
fogadott be a támogatásba, valójában azt mondhatom, hogy a 
korábbiakhoz képest jóval több beteg kap esélyt a gyógyulásra.  
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INNOVÁCIÓ ÉS GYÓGYÍTÁS

12%  ↓

                       
23%  ↓

26%  ↓

30%  ↓

96% ✓

A daganatos betegségből eredő halálozási 
arány csökkenése – 1991–2011  
                                                                                             

A szív- és érrendszeri betegségből eredő 
halálozási arány csökkenése – 2000–2012 
                                                                                             

A stroke kockázatának csökkenése a  
diabéteszes betegek körében
                                                                                             

A szívinfarktus bekövetkezése kockázatának 
csökkenése a diabéteszes betegek körében
                                                                                             

A hepatitis C-vírus ellen a legújabb terápiák 
segítségével kezelt gyógyult betegek aránya. 
(a hepatitis C mára gyógyítható betegséggé vált)

A 2006-tól mostanáig tartó időszakot a gyógyításban túlzás nélkül nevezhetjük az innováció évtizedének. 
Az újonnan kifejlesztett gyógyszerhatóanyagoknak köszönhetően számos krónikus betegség terápiájában 
sikerült áttörést elérni, javítani a különböző kezelések hatékonyságát, ezáltal pedig a betegek életminő sé gét 
és túlélési esélyeit.    

A hatékony gyógyszeres terápia eredményeként 
jelentős költségmegtakarítás érhető el az egész ség
ügy más területein, egyes betegségek esetén je len
tősen csökkenthetők például a kórházi kezelések, a 
műté tek költségei. Alkalmazásuk emellett a gazda
sági növe kedést is elősegíti, hiszen a születéskor 
várható élettartam egy évvel való növekedése az 
 adott országban 4%os GDPnövekedést eredményez. 
Így kapcsolódik össze az egészségesebb társada
lom  és az ebből adódó pénzügyi prosperitás, amely   
a betegségeket háttérbe szorító, legmodernebb terá
piák finanszírozásának hátteréül is szolgál.

AZ INNOVATÍV GYÓGYSZEREK EREDMÉNYESSÉGE 
A GYÓGYÍTÁSBAN MAGYARORSZÁGON AZ 1990-ES 

ÉVEKTŐL NAPJAINKIG

Napjainkban is legalább 7 ezer molekula tökéletesítése 
zajlik, amelyek több mint 80%a a nem fertőző króni
kus betegségek kezelését szolgálja. Ezek között talál
juk azokat a kórképeket, amelyek a hazai lakos sá got 
nagymértékben érintik, mint a cukorbetegség vagy a 
különböző daganatos betegségek. Ezért is tekint jük 
komoly eredménynek, hogy 2016 novemberében az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelkezett négy 
onkológiai terápiás területen (melanoma, prosztatada
ganat, onkohematológia, tüdődaganat) 15 új, innovatív 
gyógyszer befogadásáról, melyek több ezer ember 
 életkilátásait javítják 2017től.

Az innovatív gyógyszergyártók kutatásaik során figye
lembe veszik, hogy az Európai Unió országaiban, így 
a Magyarországon is jellemzően idősödő népesség 
krónikus betegségei egyre jelentősebb ter het rónak a 
finanszírozókra, a lakosságra, illetve az államra. Utóbbi 
számára Magyarországon is évről évre az jelenti a leg
nagyobb kihívást, hogy korlátozott anyagi forrásokból 
kellene bővítenie a betegek számára elérhető, sokszor 
életmentő terápiák körét.

A jelentős fejlődés ellenére nemzetközi viszonylatban a  hazai 
megbetegedési és halálozási mutatók javulása még mindig kisebb 

mértékű, mint más országokban vagy régiókban.
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FÓKUSZBAN A MAGYAR BETEG

állapotáról,  Magyarországon csökken a nettó állami 
gyógyszerközkiadások szintje. Történik ez annak el
lenére, hogy a hazai GDP növekvő tendenciát mutat. 

Egy összehasonlító tanulmány a viseg rádi országok 
gyógyszerfinanszírozási metódusainak az össze
vetését vizsgálva kimutatta az egyes középeuró
pai államok nettó gyógyszerkiadásainak össze
gét. oly módon, hogy nemcsak a patikai és kórházi 
gyógyszerárak állami hozzájárulásának mértékét 
határozta meg, hanem az ezt csökkentő bevételeket, 
a jellemzően a gyógyszergyártók által befizetett 
adókat is figyelembe veszi.

A konkrét adatokat nézve rögtön látható, hogy a 
magyar gyógyszerköltés még a V4országokéval 
összehasonlítva is alacsony. Kiemelkedő adat, hogy 
Magyarország nettó gyógyszer közkiadásainak 
nagysága megegyezik Szlovákiáéval, miközben 
ott feleannyian élnek csak, mint hazánkban!

Az egészségügyi helyzetkép, az innovatív gyógy   sze    rek 
hatékonysága, valamint a befogadásra vá ró innovatív 
készítmények számának ismeretében megállapítható, 
hogy Magyarországon a gyógyszerfinanszírozás 
 to váb bi támogatása kulcskérdés az egészségpolitikán 
belül. 

A tények, adatok arról számolnak be, hogy 
Magyarország lakosainak jelentős része súlyos 
betegségekkel küzd. Az OECD-országok között 
a második legalacsonyabb, a V4-országokhoz 
viszonyítva Magyarországon a legalacsonyabb a 
várható élettartam.

5 évvel élünk rövidebb ideig, mint az európai átlag, ez a 
különbség évente kb. 45 000 emberéletet jelent, tehát 
az átlagos uniós halálozási rátához képest egy város
nyival több magyar ember hal meg évente. Szív és 
érrendszeri megbetegedések okozzák a halálesetek 
46%át, hazánkban kétszer annyian halnak meg e 
kórkép következtében, mint az európai átlag. Továb
bá minden negyedik ember rákban hal meg, itt is el
mondható, hogy az európai átlaghoz képest ez más
félszeres arány. A fiatalkorban kialakuló daganatos 
megbetegedések halálozási rátája a legmagasabb az 
európai uniós országok között: 100 ezer főre vetítve 
122, ez kétszer annyi, mint az európai átlag.   

A magyar ember egészségi állapota európai viszony
latban, de a V4 országokhoz képest is rendkívül ag
gasztó. Az elhízottak aránya 27,6%, a dohányzók 
aránya 31%, a cukorbetegek száma 2001 és 2015 
között megduplázódott, meghaladja a 800 ezret.* 
Miközben rendszeresen napvilágot látnak a külön
böző leírások a hazai lakosság rossz egészségügyi 

*Forrás: WHO adatbázisok, IARC adatok, Európai Bizottság – Eurostat, Magyar Diabetes Társaság (MDT) 2016., publikálás alatt álló középeurópai tanulmány



Innováció a gazdaságban

TOP 7 INNOVÁCIÓS ÉRTÉK 

Az innovatív gyógyszeripari vállalatok számos módon segítik elő a magyar gazdaság fejlődését és 
versenyképességének növekedését.

Munkát biztosítunk több ezer 
magasan képzett szakember 
számára, szerepet vállalunk a 
munkahelyek megtartásában és 
a kivándorlás csökkentésében.

  Az innovatív gyógyszergyártók által 
kezdeményezett klinikai kutatások 
által gazdagszik a részt vevő  orvosok 
szakértelme és hírneve, amely személy 
szerint számukra és az intéz mény számára 
is nemzetközi elismerést hoz. 

A klinikai kutatások évente  
mintegy 90 mrd Ft-tal járultak hozzá 
a magyar nemzetgazdasághoz.  

Az innovatív gyógyszer ipar biztosítja a 
nemzeti GVA (bruttó hozzáadott érték)  
0,9%-át,  205 milliárd forintot a multiplikátor 
hatást is figyelembe véve. 

A gyógyszerkasszához való 
hozzájárulás keretében a 
gyógyszeripari vállalatok 2016-ban  
több mint 70 milliárd forintot 
fizettek vissza a NEAK jogelődjének, 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárnak, ami a teljes patikai 
 gyógy szerköltségvetés körülbelül 
20%-át teszi ki.

Az innovatív terápiák alkalmazása 
közvetlenül és közvetve is segíti az 
egészségügyi rendszer hatékony 
működését. Évente jelentős összeg 
takarítható meg a kórházi kezelés 
idejének lerövidülésével, vagy gyakran 
teljes kiváltásával a modern terápiák 
alkalmazásával. Néhány esetben a 
költséges műtéti beavatkozások is 
elkerülhetők.

Az innovatív gyógyszerek 
egyik előnye, hogy csökkenthető a 
beteg szabadsággal érintett napok 
száma, ami gazdasági szempontból 
is előnyös, és jelentős megtakarítást 
jelent az egészségbiztosítási rendszer 
számára.  
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ÉRTÉKTEREMTŐ EGÉSZSÉG

Az egészség az egyén szemszögéből életminőség  és boldogság kérdése. Az egészség egy ország 
perspektívájából a társadalom boldogulásának, a gazdaság produktivitásának az alapja. 
Az új gyógyszerek választ keresnek az egészség helyreállításának még megoldatlan kérdéseire, 
miközben elősegítik a gazdasági növekedést. 

A születéskor várható élettartam  
egy évvel való növekedése 4%-os  
GDP-növekedést eredményez

Világszerte folyamatosan nő a várható élettartam: 
az utóbbi évtizedben 1,74 éves növekedést tapasz
talhattunk az OECD és más fejlett országok körében. 
Becslések szerint az innovatív gyógyszerek 73%ban 
járultak hozzá ehhez a növekedéshez. Bár a magyar 
lakosság életesélyei is nőnek, mégis Magyarországon 
a legalacsonyabb a várható élettartam Európában.  

Forrás: WHO halálozási adatbázis; Lichtenberg, F: Pharmaceutical innovation and longevity 
growth in 30 developing OECD and high-income countries, 2000 - 2009 (2012)
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Forrás: EFPIA, Európai Bizottság - Eurostat

A munkaképtelenség előfordulása  
dolgozókorban az EU országaiban

A lakosság egészégügyi állapota alapvetően megha
tá  rozza a gazdaság működőképességét, hatékony sá
gát. A megfelelő terápia következtében csökken a 
betegsza badságon töltött idő. 

Társadalmi hatás: a demográfiai válto z á sok 
miatt csökkenő aktív keresők száma  

(millió ember)

A dolgozók aránya a nyugdíjasok
hoz képest csökkenni fog
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A munkaerőcsökkenés és az eltartottak 
nö vekedő aránya egyre nagyobb nyo
mást  gyakorol a társadalom egészségügyi 
finanszírozására. Gazdasági és társadalmi 
szempontból is egyre nagyobb az igény 
arra, hogy a munkaképes korú emberek 
minél tovább egészségesek maradjanak.

Forrás: EFPIA, European Commission, The 2015 Ageing Report



Programjaink

AZ ÁTLÁTHATÓSÁG KÓDEXE

Az EFPIA által elfogadott Transzparencia Kódex előírásainak megfelelően a gyógyszeripar szereplői 
2016-tól minden érdeklődő számára elérhetővé teszik az egészségügyi szakemberek és szervezetek 
számára biztosított juttatásokról szóló kimutatásokat. 

A kódex a közzététellel elősegíti, hogy a közvéle mény 
megértse és támogassa a gyógyszergyárak és az egész
ségügyi szakemberek átlátható kapcsolatát, amely 
nélkülözhetetlen az új terápiák kifejlesz té sé ben, és 
amely révén a betegek új esélyt kapnak a gyógyulásra. 

A magyar adatvédelmi törvények értelmében a 
 gyógy szergyártókkal szerződő orvosok, gyógy
sze  részek és egészségügyi szervezetek előzetes 
hozzájárulásával tehetők közzé az adatok. Az AIPM 
tagvállalatai és a transzparenciakezdeményezéshez 
csatlakozó más gyógy  szergyártók 2016 júliusában 
hozták nyilvá nos ságra az első adatokat, amelyek 
hozzájárulás esetén szakemberek és szervezetek sze
rint is feltüntetik a juttatások és támogatások össze
gét. A közzététel folya matos, a tagvállalatok feladata, 
hogy saját honlapjaikon keresztül évente aktualizálják 
az adatokat.

További információk: transzparencia.org

Az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövet
sé   ge (EFPIA) célja a gyógyszeripar és a gyógyító szak
em berek/szervezetek kapcsolata iránti társadalmi biza
lom erősítése, annak megértetése, hogy nem lehet ne 
új gyógyszereket fejleszteni a gyógyszergyártók és az 
egészségügyi szakemberek szoros együttműködése 
nélkül. 

Az EFPIA által 2013 decemberében elfogadott kó
dex előírja, hogy a tagvállalatoknak nyilvánosságra 
kell hozniuk az általuk az egészségügyi szakemberek, 
orvo sok számára kifizetett szolgáltatói és tanácsadói 
díjakat, orvostudományi képzéseket és az ezzel kap
cso latos járulékos költségeket, a kutatási és fejlesztési, 
a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos juttatásokat, vala
mint az egészségügyi szervezeteknek nyújtott támo
gatásokat és adományokat. E kooperáción keresz tül a 
szakemberektől érkező visszajelzéseket és szakértel
met a gyógyszergyártók az új gyógyszerek létrehozása 
során hasznosítják. 

Az orvosok és a gyógyszergyárak etikus  
együttműködése elengedhetetlenül fontos  
az új gyógyszerek felfedezése érdekében.
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tásához, mely végső soron megtakarítást jelent 
az egészségügyi rendszereknek. Pozsgay Csilla, az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi 
Intézet főigazgatója szintén üdvözölte az AIPM új 
kezdeményezését és rámutatott, hogy abban is 
segíthet ez a pályázat, hogy az egészégügy részt
vevői célirányosan és minél tudatosabban végezzék a 
betegek tudásszintjét javító munkájukat.

Az emberek egészségügyi ismereteit bővítő, egész
ségértését fejlesztő programokkal 4 kategóriában le
hetett nevezni.

AZ ELSŐ EGÉSZSÉGÉRTÉS DÍJ MAGYARORSZÁGON

Nekem szól! Egészségértés Díj 2016 néven az 
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete pályázatot 
hirdetett meg azzal a céllal, hogy feltérképezze a 
hazai egészségértést fejlesztő legjobb, leghatéko-
nyabb programokat. 

A pályázat ra  összesen 103 pályázat érkezett, 27 
egészségügyi szakemberektől, 32 civil szervezettől, 
valamint 25 egészségügyi magán és állami intézmény 
küldött be anyagot. Ezenfelül 11 kiadóvállalat, újság, 
weblap és 8 újságíró vett részt a pályázaton. A csator
naválasztásról elmondható, hogy a szórólap, plakát, 
betegklubok mellett 4 rádiócsatorna, egy televíziós 
műsorfolyam, 22 weblap, 4 mobilapp likáció és 3 Face
bookkampány is érkezett. Mindez azt jelzi számunk
ra, hogy az AIPM által hangsúlyozott egészségértés 
fogalma egyre inkább megtalálja a helyét a hazai 
egészségügyben, jelentőségét felismerik a szakem
berek úgy az egészégügy, mint a kommunikáció terén. 

Thomas Straumits a díjkiosztón kiemelte, hogy az 
egészségértés az egyén saját egészségéért való 
fele lősségvállalásának az alapja, és hozzájárul a ked
vezőtlen magyarországi egészségügyi mutatók javí

Programjaink

KATEGÓRIA 1. HELYEZETTEK PÁLYÁZAT CÍME

Egészségügyi intézmények 
Fődíj: Magyar Református Egyház  

Bethesda Gyermekkórháza
A kommunikáció gyógyít

Egészségügyi szakemberek Dr. Novák Hunor
Az evidance-based szemlélet  

népszerűsítése hazánkban

Betegszervezetek
„Együtt könnyebb” 

Női Egészségért Alapítvány
Női Egészség(ért) Nap – Egy nap, ami  

NŐI egészségünkről szól. Értünk, rólunk.

Lakossági kommunikáció Webline Trend Kft.
Intima.hu,  

központban a nőgyógyászat

 

Az egészségértés azt jelenti, hogy az emberek mennyire 
képesek hozzájutni, megérteni, feldolgozni és végső 
soron hasznosítani az egészségügyi infor mációkat. 

Magyarországon minden második embernek problémás 
vagy elégtelen az egészségértési szintje.



Programjaink

ÚJ AKADÉMIA A BETEGSZERVEZETEKÉRT 

A BETegszervezeti Akadémia első képzését 2016. szeptember 
29-én tartottuk „Forrásteremtés a mindennapokban. Elmélet és 
gyakorlat” címmel, s nagy sikernek tartjuk, hogy a rendezvényre 
hetven betegszervezet képviselői jöttek el az ország egész 
területéről.  Az eseményen előadás hangzott el a pályázatírás 
nehézségeiről, adott betegségek ismertségének növeléséről az 
érintett betegek és a tágabb környezet körében, és az aktuálisan 
elérhető pénzügyi  források leghatékonyabb kihasználásáról. 

A képzés második rendezvényén, 2016 októberében az önkén tes-
ség, szervezetfejlesztés és hálózatfejlesztés kérdéseit jártuk körül. 
Az eseménynek az Országos Gyógyszerészeti és Élelme zés-egész-
ségügyi Intézet (OGYÉI) konferenciaterme adott otthont, ahol 
több mint 60 betegszervezeti képviselő regisztrált és jelent meg. 

2016. november 23-án rendeztük az év utolsó BETA-képzését, 
témánk a „Kommunikációs workshop a legfontosabb célok el-
é réséért a leghatékonyabb eszközökkel” volt, és olyan fontos 
kérdésekben nyújtott a mindennapokban jól használható se gít-
séget, mint a tagtoborzás és a tagok motiválása, a forrásteremtés, 
az egészségügyi érdekérvényesítés kommunikációs eszközökkel.

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a részt
vevők összességében nagyon elégedettek voltak a ren
dezvényekkel, egy 1–5ig tartó skálán átlagosan 4,8ra 
értékelték azokat, figyelembe véve a szakmai tartalmat 
és a szervezést is. Az oktatóprogramot fontosnak és 
hiánypótlónak tartották, hiszen ilyen mélységű előadás
sorozat azelőtt nem létezett. A programon részt vevők 
kifejezetten élvezték és nagyra értékelték azt a gya
korlati tudást, amit a Betegszervezetek Akadémiájától 
kaptak. A tények és a tények mögötti személyes sorsok 
is azt bizonyítják, hogy a hatékony betegszervezetek 
sokat tudnak tenni a betegekért.  

2016ban három alkalommal adtunk elméleti és 
gyakor lati tudást a betegszervezetek képviselőinek 
a számukra legfontosabb témákban. A gondosan 
 fel é pített tananyagot a betegszervezetek igé 
nye   inek alapos felmérése után állítottuk össze. A 
prog  ram ingyenes és nyitva áll az összes magyar
országi  betegszervezet előtt. A betegszervezetek 
több sége gyakran egyegy érintett beteg vagy hoz  zá
tarto zó kezdeményezéseként jött létre. A civi lek kitartó 
mun  kája révén megerősödtek annyi ra,  hogy egyre 
karakte resebben látják el a feladatu kat, azaz képviselik 
a betegek érdekeit, jogait. A be teg szervezetek olyan 
közvetlen kapcsolatot tudnak kié  píteni az érintettek
kel, amely az egészségügy és a társadalom egésze 
számára felbecsülhetet len értéket jelent. 

Az edukációban partnerünk a Betegszervezetek Ma 
gyar országi Szövetsége, a Nem   zeti Betegfó rum, az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelme zésegészségügyi 
Intézet és a Semmelweis Tudományegyetem.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete a megalakulása óta fontosnak tartja és a maga eszközeivel 
támogatja a betegszervezetek hatékony működését. Ezért indítottuk el a BETegszervezetek Akadémiáját 
(BETA), amelynek első, hat rendezvényből álló „tanéve” 2016 szeptemberében kezdődött. 
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OKOSGYOGYSZER.HU: A TÁJÉKOZOTT BETEGÉRT

Programjaink

Az egészség sokunk számára alapvető fontosságú 
kérdés, amellyel kapcsolatban a 21. század új 
kommunikációs eszközei új típusú tájékozódást 
tesznek lehetővé. A laikusok felkészülését segíti 
az okosgyogyszer.hu, hogy az orvos-beteg 
találkozása a felkészült egészségügyi szakember 
és az információt feldolgozni és megérteni kész 
beteg párbeszéde legyen.

Tagvállalataink mindig az aktuálisan legmoder
nebb, leghatékonyabb készítmények elő ál   lítására 
törekszenek. Hosszú évek kutatómun ká  jának ered
ményeit közvetlenül a gyakorlati gyó gyí tásban 
 alkalmazzák, így olyan betegek kapnak új reményt 
a gyógyulásukhoz, akiket korábban nem tudott 
meggyó gyítani az orvostudomány. Az elmúlt évtize
dekben az innovatív gyógyszereknek köszön
hetően kezelhetővé, sőt gyógyíthatóvá váltak egyes 
 kardiovaszkuláris és anyagcseremegbetegedések, 
pszichiátriai kórképek, tüdőbetegségek, nagy át
tö rés történt az onkológiai  betegségek, az AIDS, 
a vírusos fertőző gyulladások terápiájában. Sok 
betegség jelenleg is intenzív kutatás tárgya, ilyenek 
az  im mun rendszeri betegségek, további onkológiai és 
hematológiai megbetegedések, az  Alzheimerkór, az 
obezitás, bizo nyos fertőző betegségek. Az innovatív 
gyógyszerek kifejlesztése egy hosszú és rendkívül 
költséges folyamat. 

Hisszük azt, hogy a tájékozottság, a felkészültség segí
ti a beteg gyógyulását, az egészséges ember pedig 
könnyeb ben hoz egészségtudatos döntéseket a hite
les információk birtokában. A „tudományos gondosko
dás” jegyében létrehozott okosgyogyszer.hu  oldalon 
  több száz, egészséggel, betegségekkel kap csolatos, 

laikusok számára készült cikk között válogathat az 
olvasó. Videók hívják fel a figyelmet a szűrések fon
tosságára, és adnak közérthető tájékoztatást a legfon
tosabb betegségekről, tünetekről és gyógymódokról. 
A web oldalon az érdek lő  dők megismerhetik az inno
vatív gyógyszerkutatás lépéseit is, és hírt kapnak arról, 
ha egy terápiás területen áttörő eredményt hozott egy 
gyógyszerfejlesztési folyamat. 

Az okosgyogyszer.hu oldallal 2016ban több veze tő  
egész   ségügyi témájú portált is támogattunk   (há zi  
pa tika.hu,  nlcafe.hu), melyeken keresztül az egészség és  
a betegségek iránt érdeklődők jelentős részét elértük. 

Okosgyogyszer.hu – hírek, információk, 
tények az egészség és a tudomány világából. 

•  Mit jelent a betegbiztonság? 
•  Mit kell tudnom a gyógyszereimről? 
•  Mi az innovatív gyógyszer? 
•  Hova fordulhatok, ha beteg vagyok? 
•  Mi az okosgyógyszer? 
•  Hogyan lehet megelőzni a diabétesz szövődményeit?
•  Küzdelem a HIV-fertőzés, a COPD, az ADHD ellen. 
•    Gyakoribb betegségeinkről: csontritkulás, reuma,  

makuladegeneráció etc.
•   Tudjunk többet a limfómáról, az Alzheimer-kórról,  

a szívről!
•  Hiteles beteg- és gyógyulástörténetek



Az AIPM fókusza 2017-ben

TUDÁSUNKKAL A BETEGELLÁTÁS JAVÍTÁSÁÉRT

Az innovatív gyógyszeripari vállalatok a magyar betegellátás szolgálatában

1.   Jól működő egészségügyi rendszer nélkül nincs 
hatékony, minőségi egészségügyi szolgáltatás

  A magyar lakosság európai viszonylatban is feltűnően rossz 
egészségügyi mutatói azt üzenik, hogy a lehető legsürgő-
sebben szükség van egy nemzeti egészségügyi stratégia 
kialakítására. Mi, az innovatív gyógyszergyártók számos 
módon támogatjuk a magyar egészségügyi rendszert, 
tevékenységünk a magyar betegek egészségének javulását 
szolgálja. Lakossági szűrő- és egészségfejlesztési prog ra-
mokat szervezünk, ingyenesen biztosítjuk a gyógyszere-
ket a klinikai kutatásokban részt vevő betegeknek, részt 
veszünk az egészségügyi szakemberek szakmai tovább-
képzésében. Tudásunkat, tapasztalatainkat, a rendelkezés-
re álló adatainkat a magyar orvosszakma és szakpolitika 
rendelkezésére bocsátjuk, és készek vagyunk a szakmai 
párbeszédre, a magyar lakosság korszerű és hatékony 
egészségügyi ellátásának érdekében.  

2.   A transzparenciakódex alapján közzétett 
egészségügyi juttatások átláthatóvá teszik az 
egészségügyi szereplők együttműködését 

  Áttörést jelentett az első adatok nyilvánosságra kerülése 
2016-ban, a transzparenciaprogram azonban nem egy-
szeri esemény, hanem az ágazat működésének szerves 
része. A gyógyszeripar és az orvosok/intézetek átlátható 
együttműködése fontos lépés annak érdekében, hogy az 
emberekben erősítse a bizalmat az ágazat működése és a 
gyógyszerek biztonságossága  iránt.  

                          

3.  Az AIPM a lakosság felé történő kommunikációt 
a jövőben is kiemelt feladatának tekinti

  Az egészséges és a beteg ember hiteles tájékoztatása a 
célunk, amikor folytatjuk az egészségértés-kampányt, 
vagy a BETA programon keresztül a betegszervezetek 
képzését. A szakmának és a laikusoknak szóló médiában 
közzétesszük a gyógyszeripari fejlesztések eredményeit, 
hírt adunk a prevenció fontosságáról, egyes betegségek 
tüneteiről. Rendszeresen jelentetünk meg online cikkeket 
az Okosgyogyszer.hu-n és más egészségügyi portálokon.
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4.  Hamisított gyógyszer nem kerülhet a legális 
kereskedelmi láncba! 

  A Nemzeti Gyógyszer-verifikáció Rendszer (NMVO) létreho-
z ását írja elő az Európai Unió 2011-es irányelve (2011/62/EU), 
mely szerint a gyógyszerhamisítás megszüntetése cél-
jából minden egyes gyógyszerre egyedi dobozazonosító 
kód kerül. Az ellenőrzés 2019 februárjától egy központi 
informatikai adattáron keresztül történik, ahol rögzítik a 
gyógyszer kódját a gyártástól az expediálásig. A sok ágaza-
ti szereplő munkáját átfogó rendszer működését 2017-ben 
alapozzuk meg, ezzel egy olyan újabb projektben veszünk 
részt, mely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának 
javításához. Hiszen egy olyan gyógyszer, melyet a kóddal 
ellátva a patikában veszünk, egészen biztosan hosszú évek 
kutatómunkájának az eredményeként született meg, és 
melynek hatásosságát hosszú évek jól dokumentált kutatá-
sai és vizsgálatai igazolják. 

 

5.    Célunk az innovatív gyógyszerek befogadási   
 folyamatának felgyorsítása

  A lakosság jelentős százalékát érintő onkológiai 
gyógyszerek befogadási ideje 2011 és 2015 között át-
la gosan 3,7 év volt, amely sajnálatosan hos s zabb idő, 
mint a Visegrádi 4-ek országaiban, ahol 1,3-2,1 év az 
átlagos támogatásba fogadási idő. Más-más terápiás 
te rületeken jelenleg is közel 50 gyógyszer vár arra, 
hogy támogatással elérhetővé váljon. Ki emelten fon-
tosnak tartjuk a befogadási idő  lerövidülését, magának 
az eljárásnak az átláthatóságát, a szakmai protokoll 
rendszerszintű alkalmazását, hogy a magyar betegek is 
megfelelő időben hozzájussanak a számukra szükséges 
legmegfelelőbb terápiákhoz. 

6.   A gyógyszerkassza 20%-át a gyógyszeripar 
állja (a patikai forgalom alapján számítva)

  A gyógyszeripart sújtó iparági adók mértéke Magyar-
országon különösen magas, Európában is egyedülálló. A 
gyógyszeripar évente a gyógyszerkassza 20%-át fizeti  
vissza különböző adók formájában, a kasszatúllépés 
esetén kivetendő sávos adózás rendszere pedig ezt 
tetézi, létrehozva egy sajátos szendvicsszerkezetű adó-
rendszert. Szeretnénk elérni, hogy a gyógyszeripari adók 
mértéke csökkenjen, ez hozzájárulna az iparág befek-
tetési kedvének növeléséhez és a versenyképességének 
javításához.

                            

7.    Klinikai vizsgálatok

  Magyarországon, a lakosság arányait figyelembe véve, 
 Európában a 4. legtöbb klinikai vizsgálatot végzik éven-
te, ez a szám azonban a megfelelő intézkedésekkel akár 
további 20-30%-kal növelhető lenne, mellyel egyre több 
beteg juthatna hozzá ingyenesen a legújabb terápiákhoz 
és előnyös lenne a vizsgálatokat végző egészségügyi 
szakemberek és intézmények számára is. A klinikai vizs-
gálatok révén az orvosoknak lehetőségük van arra, 
hogy nemzetközi kutató programokban vegyenek részt 
és publikálják eredményeiket, ami segíti a szakmai fej-
lődésüket és elismertségüket.

Az AIPM fókusza 2017-ben



Tagvállalatok

ABBVIE
www.abbvie.hu

Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft.
www.amgen.co.hu

Astellas Pharma Kft.
www.astellas.hu

AstraZeneca Kft.
www.astrazeneca.hu

Bayer Hungária Kft.
www.bayerhungaria.hu

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
www.menarini.com; www.berlin-chemie.hu

Biogen Hungary Kft.
www.biogen.hu

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Fióktelep
www.boehringer-ingelheim.hu

Bristol-Myers Squibb Kft.
Weboldal: www.bms.com

Celgene Hungary
www.celgene.com

GlaxoSmithKline Kft.
www.gsk.hu

IBSA Pharma Kft.
www.ibsa.hu

IPSEN Pharma SAS 
www.ipsen.com

Janssen-Cilag Kft.
www.janssenmed.hu

Lilly Hungária Kft.
www.lilly.hu

Lundbeck Hungaria Kft.
www.lundbeck.hu

Merck Kft.
www.merck.hu

MSD Pharma Hungary Kft.
www.msd.hu

Novartis Hungária Kft.
www.novartis.hu

Novo Nordisk Kft.
www.novonordisk.hu

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
www.pfizer.hu

Roche Magyarország Kft.
www.roche.com

Sanofi-Aventis Zrt.
www.sanofi.hu

Servier Hungária Kft.
www.servier.hu

Takeda Pharma Kft.
www.takedahungary.hu

UCB Hungary Kft.
www.ucb.com



Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Tel: +36 1 2504876

e-mail: info@aipm.hu 

Cégadatok:

Cégnév: Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Rövidített cégelnevezés: AIPM

Adószám: 18054293-1-41

Képviseletre jogosult: Némethi Erika igazgató

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. www.aipm.hu

Kapcsolat

A kiadvány megjelenését gondozza: Literatura Medica. 
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