SZAKMAI OLDAL

Magyar gyógyszer, magyar ipar

Kis és közepes humán gyógyszergyártó
vállalatok a rendszerváltástól napjainkig
„Magyar gyógyszer, magyar ipar” című sorozatunk első két cikkében bemutattuk a hazai gyógyszeripar fejlődését
Ezek továbbfejlődése nemzetgazdasági és társadalmi érdek,
a kezdetektől 1945-ig, majd 1945-től a
fejlődés
alatt értve a tényleges, nemzetközileg is szilárd alapokon
rendszerváltozásig.
álló versenyképesség növelését, ezen alapuló gazdasági sikereik
és erejük növelését (gyarapítását), termelési és kutatás-fejlesztési
potenciáljuk fejlesztését (korszerűsítését).
Sorozatunk további fejezeteiben sorra vesszük és bemutatjuk
a jelenleg működő hazai kis- és középméretű gyógyszeripari vállalkozásokat.

PHARMAMAGIST KFT.
– Mikor alakult meg a Pharmamagist Kft., és mivel kezdte
a tevékenységét?
– A Pharmamagist Kft. 1989 decemberében, a rendszerváltozás időszakában alakult meg. Fő tevékenysége a steril és
aszeptikus injekciók és oldatok, valamint kúpok előállítása. A Pharmamagist Kft. megalakulásában szerepet játszott az, hogy a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti
Termékek Gyára 1989-ben megszüntette az ún. magisztrális injekciók gyártását, amelyek legnagyobb része kórházi felhasználásra került. Ezt követően hiány keletkezett
a piacon ezekből a termékekből, és ezt az űrt igyekezett
pótolni a cég. Ebben az időben a Magyarországon ismert

Kútgyártógép

nagy gyógyszergyárak mellett nem volt olyan gyógyszeripari kisvállalkozás, amelynek gyártási feltételei megfeleltek volna az injekciógyártás felé támasztott GMP-követelményeknek.
A Pharmamagist Kft.-t szakirányú képzettséggel (orvos, gyógyszerész és mikrobiológus) rendelkező magánszemélyek alapították. Jelenleg a cég három magyar magánszemély tulajdona.
– Mi jellemezte a megalakulás idején a hazai gyógyszerpiaci környezetet?
– A cég megalakulása idején a gyógyszerpiaci és gazdasági
környezet segítette a kisvállalkozások tevékenységét. A gazdasági
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Amint láthattuk,
1945 előtt a nagyok
(Richter, Chinoin)
mellett több tucat kisebb gyógyszercég működött Magyarországon,
és persze a gyógyszertárakban is összvolumenét tekintve még jelentős, bár csökkenő mértékű gyógyszer-előállítási tevékenység folyt.
A II. világháborút és a romok eltakarítását követően csak mintegy
két és fél év maradt a régi, piacgazdasági típusú gyógyszeripari fejlődésre, amit szó szerint csírájában fojtott el az 1948. márciusi államosítás.
Ezt követően hét, hazai viszonylatban nagy gyártó (Kőbányai
(volt Richter), Chinoin, EGYT (később EGIS), Alkaloida, Biogal, Humán,
Reanal) határozta meg a magyarországi gyógyszeripar tevékenységét.
A rendszerváltozást
Üzemépület
követően, a piacgazdasággal együtt jelent
meg a lehetőség arra,
hogy a magánkezdeményezések teret kapjanak, és az iparnak
ezen a területén is létrejöjjenek új cégek, miközben a régiek is gyöTöltőgép
keresen átalakultak.
Ámde a történelem
nem engedett valódi újrakezdést abban az
értelemben, hogy azt lehessen folytatni, ami
annak idején kényszerűen félbeszakadt, hiszen a világgazdaság és benne a gyógyszeripar közben gyökeresen átalakult, ráadásul
régiónk, így Magyarország is gyakorlatilag
háborús mértékű gazdasági visszaesést és
máig, illetve a jövőbe ható társadalmi krízist
élt-él át.
Így a II. világháború után még lett volna reális lehetőség arra,
hogy kis cégekből is viszonylag hamar regionális, majd akár multinacionális vállalatok alakuljanak (mint ahogyan a nyugati világban erre
voltak példák), de ugyanez már távolról sem volt annyira lehetséges
az 1990-es években, amikorra a gyógyszeripar még inkább tőkeigényessé, és értelemszerűen nemzetközi óriáscégek által dominált iparággá vált. Főleg nem egy kis és szegény piacon.
Mégis, ha lehet így mondani, a dinoszauruszok árnyékában, különféle utakon-módokon piaci réseket keresve és találva létrejöttek
magyarországi kis és pár esetben immár közepes méretű gyógyszeripari vállalkozások.
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környezet lehetőséget teremtett arra, hogy a gyártók kutatatás-fejlesztési tevékenységének eredményeképpen saját fejlesztésű termékek, illetve generikumok kerültek piacra.
– Hol zajlik a termelés, és mik voltak a termékprofil kialakításának és fejlesztésének a szempontjai?
– A termelés a Pharmamagist Kft. által kialakított, saját tulajdonban lévő gyártóhelyen történik, amely lehetőséget teremt az
aszeptikus és sterilezett injekciók, illetve oldatok gyártására, valamint kúpok előállítására.
A Pharmamagist Kft.
törzskönyvezett készítményei (injekciók és kúpok)
előállítása mellett kiterjesztette tevékenységét a
bérmunkában történő
gyógyszergyártásra is, nevezetesen gyártóhelyünkön oldatokat, szemcsepCimkézőgép
peket, orrspray-ket, állatgyógyászati steril terméAnalitikai labor
keket állítanak elő.
A termékprofil kialakítását jelentősen befolyásolja a jelenlegi gazdasági
és egészségpolitikai környezet. A Pharmamagist
Kft. a profiljának megfelelően a kórházi ellátást biztosító készítmények bővítésére törekszik.
– Hogyan változott a
szakembergárda az idők
folyamán?
– A Pharmamagist Kft.
munkaerőlétszáma évről
évre gyarapodott a cég
termelői kapacitásának és
a megrendeléseinek növekedésével. A szakembergárda képzettsége folyamatosan emelkedik az
időközben megnövekedett szakmai és hatósági
igényeknek megfelelően.
Jelenleg a cég 35 munkatársnak biztosít megélhetést, főleg Budapest budai régiójából.
– Milyen szerepet tölt be a kutatás-fejlesztés a
Pharmamagist tevékenységében?
– A Pharmamagist Kft. leginkább technológiai fejlesztéseket
végez saját termékei körében, illetve megbízások alapján más
gyógyszeripari cégeknek. Erre a tevékenységre külön munkaerőgárdát nem alkalmaz a cég, azonban a munkatársak szakmailag
felkészültek a feladatok elvégzésére.
A cég lehetőségeihez mérten vesz részt a közép- és felsőfokú
szakemberek képzésében, és segítséget nyújt a gyakorlati oktatásokhoz. A szakemberképzés kiemelten fontos a Pharmamagist Kft.
számára, ezért kapcsolatot tart a Semmelweis Egyetem
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Gyógyszerészeti Intézetével, amelyet támogat berendezések adományozásával, illetve a szakképzési hozzájárulás átadásával.
– Mik jelentenének segítséget a Pharmamagist számára
hazai közepes gyógyszergyártóként?
– A kis és közepes vállalkozások igen nehezen termelik ki a termékprofil és infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges eszközöket.
Szükség lenne az adók és járulékok csökkentésére előre kiszámítható stabil gazdasági és politikai környezetben.
Átnézőgép

A gyógyszerek törzskönyvezése óriási pénzt és szellemi energiát követel. Már az is igen nagy előrelépést jelentene, ha a számunkra releváns nemzeti hatósági eljárások egyszerűbbek és
gyorsabbak lennének.
Az új termékek forgalomba hozatala szintén nagyon komoly
anyagi forrásokat és munkát követel generikumok esetében is.
Természetesen könnyítene a kisvállalkozások helyzetén, ha csökkennének a termékek forgalma utáni elvonások, csökkennének a hatósági díjak, illetve lehetőség lenne pályázatokon való részvételre.
Dobson Szabolcs
További információk és kapcsolat: www.pharmamagist.hu

