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világszínvonalú gyártásra koncentrál. E törekvés eredményessé-
gét jól mutatja, hogy Magyarországon gyártott Teva-készítmény-
re évek óta nem érkezett egyetlen minőségi kifogás sem. Hazai
forgalmazóként pedig ezekkel a kiváló minőségű, hatékony, de
megfizethető árú készítményekkel segíti a magyar betegek
gyógyulását. Jelenleg átlagosan minden hetedik beteg Teva-ké-
szítmény segítségével gyógyul hazánkban és egyes terápiás terü-
leteken, például a szív- és érrendszeri megbetegedések, vagy a
vérképzőszervi problémák esetén ez az arány még magasabb.
Nagykereskedelmi tevékenysége révén a Teva a magyar kórházak
és patikák stratégiai fontosságú partnere is. Annak érdekében,

hogy a vállalat hosszú távon is eredményes legyen globálisan és
Magyarországon is, olyan költségcsökkentő és hatékonyság nö-
velő programba kezdett, amelyik biztosítja a további fejlesztések
megteremtéséhez szükséges profitábilis működést. A vállalat
portfóliója is változik, a generikus készítmények mellett egyre
nagyobb szerep jut az innovatív, valamint a vény nélkül kapható
készítményeknek.  

Merre tovább, magyar gyógyszeripar?

A hazai gyógyszergyártók is folyamatosan keresik az új lehető-
ségeket. Minden vállalat igyekszik kijelölni a saját útját, vannak
azonban olyan tendenciák, amelyek a legtöbb gyártóra érvénye-
sek. Ilyen például a költségcsökkentés és a hatékonyság növelése.
Egyre többen alkalmazzák az olyan hatékonyságnövelő techniká-
kat, mint például a Lean Six Sigma, annak érdekében, hogy ke-
vesebb erőforrással ugyanolyan vagy még jobb eredményt érje-
nek el. A bevételek növelése érdekében pedig új exportpiacokat
keresnek, valamint igyekeznek erősíteni a magyar gyógyszerpi-
acon. Ennek jegyében, a nagy hazai gyártók összefogásával in-
dult el az a „Magyar Gyógyszer” kampány, amellyel e lap ha-
sábjain már megismerkedhettek. Folyamatosan munka folyik a
hazai gyógyszergyárak kutatási és fejlesztési osztályain is, a ma-
gyar kutatók mindent megtesznek azért, hogy a dicső múlt után
a jövőben is legyenek világszerte sikeres magyar gyógyszerek.
Biztos vagyok abban, hogy a nehézségek ellenére a hazai gyógy-
szeripar jövője legalább olyan fényes lesz, mint elmúlt 100 éve, és
a jövő generációi is büszkék lehetnek a hazai kutatók és gyógy-
szergyártók eredményeire. ���
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A BIOEXTRA Gyógyszergyár Zrt.

Dr. Lónyai Péter okleveles vegyész szakmérnök,
a Bioextra Zrt. igazgatótanács elnöke.

A több mint 20 év tapasztalattal rendelkező magyar tulajdonú
Bioextra Zrt. magas minőségű gyógyszerek, étrend-kiegészítők,
élelmiszerek, kozmetikumok és teák gyártója.

Fennállása óta folyamatosan arra törekszik, hogy a megelő-
zéshez, az egészség megőrzéséhez, és a különféle kiegészítő te-
rápiákhoz szükséges készítményeket elérhető áron biztosítsa a le-
hető legszélesebb közönség számára.

A Bioextra Zrt. a több mint 100 saját termék gyártása és for-
galmazása mellett több száz terméket gyárt bérmunka-konstruk-
cióban partnereinek. Az alkalmazott gyártástechnológia igen szé-

les körű és modern, a gyártás saját GMP, ISO és HACCP minősí-
tésű üzemben történik, igen szigorú minőségellenőrzés mellett.

A Bioextra Zrt. termékei közt olyan méltán népszerű termé-
keket találunk, mint a D3 3000 NE gyógyszer vagy az eredeti grape-
fruitmag-kivonat étrend-kiegészítő.

A bioextra.hu weboldalon teljes körű információt talál termé-
keinkről, cégünk egyéb tevékenységeiről és szolgáltatásairól, to-
vábbá online vásárlási lehetőségekről. ���

gyógyszeripari vállalatok
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