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Gyógyszertári reform Walesben  

A walesi egészségügyi minisztérium és a gyógyszerszövetség (Community Pharmacy 

Wales – CPW) közötti megállapodás alapján 2022 áprilisától Walesben a gyógyszerészek 

enyhe panaszok esetén receptet állíthatnak ki, ami eddig a háziorvos hatáskörébe tartozott, 

többek között húgyúti és felső légúti fertőzések esetén, egyebek között antibiotikumot, 

fogamzásgátlót, fájdalomcsillapítót is felírhatnak, oltást adhatnak be, tanácsadást 

nyújthatnak.  

Az egészségügyi minisztérium jelenleg évente 1,2 millió GBP-vel (1,4 millió EUR) 

támogatja a gyógyszerfelírást, amit 2024-ig 20,2 GBP-re (24 millió EUR) emelnek.  

Ezek az új szabályok Angliára, Skóciára és Észak-Írországra nem terjednek ki. A National 

Health Service (NHS) az egyes országrészekben függetlenül működik. Az új rendszert már 

90 gyógyszertárnál alkalmazzák, de év végéig a 712 walesi települési gyógyszertár 

egyharmada csatlakozni fog. A gyógyszertári szolgáltatások bővülése folytán az orvosi 

praxisokban havonta 100 időpont szabadul fel.  

 

A gyógyszertári személyzet helyzete Új-Zélandon 

 

Új-Zélandon sürgősen cselekedni kell a „katasztrofális gyógyszerészhiány” megszűntetése 

érdekében. Egy jelentés szerint a gyógyszerészhiány miatt számos gyógyszertár kényszerül 

a nyitvatartási idő rövidítésére. A tulajdonosoknak azonban a megemelkedett 

bérkövetelésekkel is meg kell küzdeniük. Ahhoz, hogy egyáltalán versenyképesek 

maradhassanak, 40%-kal magasabb bért kell kínálniuk.  

Hesham Al-Sallami, a University of Otago professzora szerint nagyon sokan nincsenek 

tisztában azzal, hogy a pandémia mekkora szükségletet váltott ki a gyógyszertári 

szolgáltatások és a gyógyszerész személyzet iránt, amit az elmúlt öt évben bekövetkezett 

munkaerőhiány csak súlyosbított.  

Az új-zélandi egészségügyi minisztérium elemzése szerint 2031-ig a gyógyszerészek 

létszáma országszerte 4.500-ra növekedik, ami 3.500 teljes munkaidős státusznak felel 

meg, a gyógyszerészek létszáma tehát a jelenlegihez viszonyítva ötszáz fővel növekedik.  
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Tulajdonosváltás a McKesson UK gyógyszertárláncnál  

 

Az Aurelius tőketársaság bekebelezte a McKesson UK gyógyszertárláncot, amelynek 

része többek között a LloydsPharmacy. Világviszonylatban több mint 1.300 

LloydsPharmacy gyógyszertár működik. Az Aurelius 477 millió GBP-ért (557 millió EUR) 

vásárolta fel az európai anyacéget, a McKesson UK-t. A tranzakció a Lloyds-

gyógyszertárak mellett még a londoni John Bell & Croyden gyógyszertárat, valamint az 

AAH Pharmaceuticals nagykereskedőt is érinti.  

 

Erős évkezdés a Pfizernél 

 

A Pfizer forgalma 2022 első negyedévében 80%-kal, 25,7 milliárd USD-re (24,4 milliárd 

EUR) növekedett. A cég összbevétele 7,9 milliárd USD volt, ami 61%-os növekedést 

jelent.  

 

A Siemens Healthineers orvostechnikai konszern 

pénzügyi mérlege 2022 második negyedévében 

 

A Siemens Healthineers orvostechnikai konszern az első negyedév eredményei alapján 

emelte prognózisát. A koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt eladási adatai 

alapján a forgalom az üzleti év végéig (szeptember vége) 5,5 és 5,7% közötti lehet. 

Korábban csak három százalékos növekedéssel számoltak. A második negyedév 

meghaladott minden várakozást. Az üzletnek az antigén gyorstesztek forgalma mellett az 

amerikai Varian onkológiai specialista bekebelezése is jót tett. A bevételek 38%-kal, 5,5 

milliárd EUR-ra növekedtek. Az operatív eredmény 47%-kal, 980 millió EUR-ra 

növekedett. Az összbevétel az alacsonyabb adózási rátának köszönhetően 583 millió EUR 

volt, ami 30%-os növekedést jelent.  

A Moderna pénzügyi mérlege 2022 első negyedévében 

A Moderna bevétele 2022 első negyedévében az előző év hasonló időszakához viszonyítva 

220%-kal, 6,1 milliárd USD-re (5,8 milliárd EUR) növekedett. Az összbevétel 3,7 milliárd 

USD volt, háromszor annyi, mint egy évvel korábban. A vakcina értékesítésének 

prognózisa nem változott.  

A már lekötött vakcinaszállításokra való tekintettel a Moderna 2022-ben 21 milliárd USD 

bevételre számít. A negyedévről szóló jelentés meghaladta a szakértők várakozásait. A 

Moderna részvényeinek értéke hét százalékkal növekedett.  


