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  A EGIS LEVELESLÁDÁJÁBÓL

Az EGIS a hagyományokra épít az onkológiában is
Szuhaj György dr.
EGIS, Onkológiai Részleg, Budapest
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Az EGIS Gyógyszergyár már a múlt század elejétôl 
kezdve a magyar gyógyszerpiac egyik meghatározó 
szereplôje. Termékei mind a mai napig ismertek és 
elismertek belföldön és külföldön egyaránt. Magyar-
országon meghatározó a szív- és érrendszeri, vala-
mint – számos területen – a központi idegrendszeri 
betegségekre ható gyógyszerek tekintetében. Közel 
100 éves tapasztalata mellett sikereinek záloga fej-
lett kutatási és fejlesztési tevékenysége, a szigorú 
nemzetközi mi nô sé gi elôírásoknak is megfelelô 
gyártási technológiája, illetve – nem utolsó sorban – 
magasan képzett szakembergárdája. 

Az újító fejlesztés mindig fontos volt a vállalat 
mû kö dé sé ben, terveiben. Az elsôsorban generikus 
gyógyszereket fejlesztô, de emellett eredeti fel fe de-
zô kutatásokat is folytató EGIS a közel 80 éves ku-
tatási tapasztalatának és az egyre növekvô kutatási 
ráfordításainak eredményeként a környezô országok 
közt is kiemelkedô innovatív vállalatnak mondhat-
ja magát. Elmúlt üzleti évében árbevételének már 
több mint nyolc százalékát költötte kutatásra és fej-
lesztésre, ezzel Közép-Kelet Európában a harmadik 
leginkább újító gyógyszeripari cégének számít. Fô 
kezelési területein – a szív- és érrendszeri, valamint 
a központi idegrendszerre ható gyógyszerek köré-
ben – folytatott újításait többször is díjjal ismerték 
el. Immár ötször kapott innovációs díjat, legutóbb 
2007-ben, egy depresszió elleni készítményért.

Szintén nagy hangsúlyt helyez az EGIS a minôségi 
szempontokra. A minôségbiztosítás áthatja termé-
keinek egész életfolyamatát, a tervezéstôl a gyár-

táson át mindaddig, amíg piacon van a készítmény. 
Gyártási rendszere megfelel a nemzetközi GMP-el-
veknek (Good Manufacturing Practice) és a magyar 
OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet), vala-
mint az amerikai FDA (Food and Drug Administrao-
tion) elô írá sai nak.

A minôségi szempontok nemcsak a gyártásban, ha-
nem az orvoslátogatók képzésében is megnyilvánul-
nak. Bizonyítékul szolgál erre a Progress Research 
2005-ben készített felmérése, amely szerint a szív- 
és érrendszeri készítmények piacán – egy másik 
gyógyszergyár mellett – az EGIS vívta ki a leg ked-
ve zôbb megítélést az orvoslátogatások terén.

Végül, de nem utolsósorban az EGIS mindig fontos-
nak tartotta, hogy a kezelési területein részt vegyen 
az egészségügyi dolgozók munkáját megkönnyítô 
és a betegeknek a kezelésükben való együtt mû kö-
dé sét javító betegtájékoztató programokban, a la-
kosság általános egészségi állapotát javító, egész-
ség meg ôr zô szû rô prog ra mok ban, valamint, hogy 
felhívja a figyelmet a megelôzés fontosságára. En-
nek jegyében támogatja többek között a Magyar 
Hypertonia Társaság 2007 tavaszán indított „ÉRV 
– Ereink Védelmében”, illetve az Országos Men tô-
szol gálat és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös, 
„Seb fe lelôs” néven indított tevékenységét. Emellett 
a Nemzeti Népegészségügyi Program részeként a 

„Partnerség az egészségért” program keretében 17 
kistérségben végez szív- és érrendszeri kockázat-
felmérést.

Az EGIS ezekre a hagyományokra támaszkodva 
szeretne hosszú távú társviszonyt kiépíteni a daga-
natgyógyászatban is. A vállalat elkötelezett abban, 
hogy a már más területeken is sikeres módszereit 
folytassa – kiváló minôségû gyógyszerekkel, magas 
szintû szolgáltatások nyújtására törekedve segítse 
az onkológiai betegek gyógyulását.
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