
A GSK egészségügyi szakemberek és 

egészségügyi szervezetek számára adott kifizetései 

Magyarországon 2017-ben

Utunk az 

átláthatóság felé

Úttörő tevékenységünk

A számok

AZ EGYÜTTMÜKŐDÉS 

FONTOSSÁGA

A TÁMOGATÁSOK

FORMÁI

AZ EGYÜTT-

MŰKÖDÉSEK CÉLJA

MIT JELENT AZ EGYEDI 

ADATKÖZLÉS?

Az egészségügyi szakemberekkel 

és szervezetekkel való 

együttműködés fontos ahhoz, hogy 

elérhessük közös célunkat, vagyis 

a betegek javát szolgáló orvosi 

kutatások előmozdítását.

• Adományozás és együttműködések 

kialakítása az egészségügyi 

szervezetekkel

• Képzési tevékenységek és 

tudományos/szakmai találkozók 

szervezése

• K+F (kutatás-fejlesztés) 

tevékenységek

• Egyéb szolgáltatások (tanácsadás, 

előadások)

Mivel vállaltuk az adatok egyedi 

közzétételét, ennek megfelelően 

minden velünk együttműködő 

egészségügyi szakembertől 

hozzájárulást kértünk a 

közzétételre. 

GSK 

[ország] 

értékesíté

s:

TELJES ÖSSZEG: 213 042 163 HUF

A GSK az EFPIA Transzparencia Kódex elkötelezett 

támogatója. A benne foglaltakat nemcsak helyesnek 

tartjuk, de mindez megfelel az integritáson, átláthatóságon, 

betegközpontúságon, valamint tiszteleten alapuló 

értékeinknek is. Meggyőződésünk, hogy a Kódex megfelel 

az egészségügyi közösségek és a társadalom által a 

nagyobb átláthatósággal és elszámoltathatósággal 

szemben világszerte támasztott követelményeinek.

Ezen gondolkodásmód alapján valósítjuk meg tehát az 

EFPIA Transzparencia Kódex előírásait. Törekedni fogunk 

a kódexben előírtak szerinti egyedi közzétételre és arra, 

hogy összesített formában csak a K + F tevékenységre 

vonatkozó, vagy más módon kivételt képező kifizetéseket 

tegyük közzé.

Az elmúlt évtizedben a hagyományos iparági 

modellt azzal állítottuk új kihívás elé, hogy elsőként 

tettük pulikussá a klinikai kutatásaink eredményeit, 

elsőként biztosítottuk támogatásunkról a 

betegszervezeteket, valamint elsőként iktattuk ki a 

orvoslátogatók számára előírt egyéni értékesítési 

célokat.

Magyarországon a kifizetéseink több mint fele a 

kutatás- fejlesztési tevékenységeinkhez 

kapcsolódik, mivel az innováció egyike a 

legfontosabb alapelveinknek. 

Megjegyzés: A számadatokat szabályosan kerekítve tüntettük fel.

A támogatások az egészségügyi 

szakemberekkel és szervezetekkel 

történő együttműködést, és a nekik 

biztosított (pénzbeni és nem 

pénzbeni) hozzájárulásokat 

jelentik.

K+F szervezetek szakemberek

Nevesítve

Meggyőződésünk, hogy az átláthatóság 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a betegek 

megbízzanak az iparágban és, hogy 

elfogadják, továbbá nagyra értékeljék az 

orvosok és a gyógyszergyártó cégek között 

hosszú ideje fennálló együttműködést. 
Közzétételünk is ezt a célt szolgálja.
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A GSK 2017-ben 2 orvossal és 58 egészségügyi 

szervezettel működött együtt. 

135 419 357 

(HUF)
77 246 993 

(HUF)
375 813 
(HUF)- (HUF)

- (HUF)
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