Oferta GSK poszerzona o nowe leki przeciwzakrzepowe

Ignorowane zagrożenia
Rozmowa z Markiem Loughranem, dyrektorem generalnym,
prezesem Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Mark Loughran

Firma GlaxoSmithKline dynamicznie siê rozwija, poszerza nieustannie obszar swojej dzia³alnoœci. Jakie kierunki rozwoju uzna³by pan za priorytetowe dla GSK?

Wspomnia³ pan o prê¿nie dzia³aj¹cym oœrodku w Poznaniu, a jak wygl¹da sytuacja w pozosta³ych regionach Polski?

Priorytetem w dzia³alnoœci GSK s¹ badania kliniczne,
dziêki którym dostarczamy pacjentom innowacyjne,
spe³niaj¹ce najwy¿sze standardy leki.

GSK wspó³pracuje ze œrodowiskami medycznymi na
terenie ca³ego kraju. Dziêki naszym przedstawicielom regionalnym poznajemy problemy, jakie dotykaj¹ pacjentów; sta³a obecnoœæ w regionie gwarantuje zachowanie najwy¿szych standardów dostaw produktów i pozwala byæ blisko pacjentów.
GSK jest nie tylko producentem leków, ale tak¿e
stabilnym partnerem, ciesz¹cym siê du¿ym zaufaniem polskich szpitali.

GSK przejê³a ostatnio grupê leków przeciwzakrzepowych Fraxiparine, Fraxodi i Arixtra. Co to w praktyce
oznacza dla polskiego pacjenta?
GlaxoSmithKline przejê³o od firmy Sanofi-Aventis nowe
leki. Maj¹c na uwadze dobro pacjentów, do³o¿yliœmy
wszelkich starañ, aby fakt przejêcia leków w ¿aden sposób nie wp³yn¹³ na ograniczenie ich dostêpnoœci. Francuski zak³ad zosta³ automatycznie zintegrowany z globalnym ³añcuchem dostaw GSK, w tym równie¿ z polskim rynkiem. Fraxiparine i Fraxodi s¹ dostêpne na rynku dla wszystkich pacjentów.
Jakie zastosowanie maj¹ Fraxiparine i Fraxodi?
Fraxiparine to preparat z grupy heparyn drobnocz¹steczkowych, wprowadzony w Europie w 1986 r.
Jest jedyn¹ heparyn¹ drobnocz¹steczkow¹, która
w chirurgii ogólnej ma udowodnion¹ wy¿sz¹ skutecznoœæ od heparyny niefrakcjonowanej. Fraxiparine
jest stosowany w profilaktyce ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. Z kolei Fraxodi, który jest chemicznie tym samych zwi¹zkiem, ale zawiera 2-krotnie
wiêcej substancji czynnej, stosowany jest w leczeniu
¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej g³ównie przez
lekarzy chirurgów, ortopedów, internistów oraz lekarzy pierwszego kontaktu. Oba leki mog¹ byæ podawane w warunkach domowych.

Obecnoœæ GSK w Polsce to nie tylko produkcja i dystrybucja leków. W jakie przedsiêwziêcia spo³eczne
i edukacyjne GSK anga¿uje siê w ostatnim czasie?
Prowadzimy liczne akcje edukacyjne, przeznaczone
dla lekarzy i pacjentów. Ich zasiêg i tematyka jest ró¿norodna. Równie¿ w zwi¹zku z Fraxiparine i Fraxodi
zaplanowaliœmy wiele dzia³añ edukacyjnych. Chcemy zmieniæ podejœcie do choroby i pokazaæ, ¿e
mo¿na w prosty sposób jej zapobiegaæ, a jeœli wyst¹pi, skutecznie leczyæ chorobê zakrzepowo-zatorow¹.
W tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia, bowiem
choroba wydaje siê byæ zagro¿eniem czêsto niedostrzeganym i ignorowanym.
Dziêkujê za rozmowê.

GlaxoSmithKline od wielu ju¿ lat jest liderem na krajowym rynku farmaceutycznym. Co decyduje o tak silnej
pozycji?
Jesteœmy w Polsce najwiêkszym inwestorem w bran¿y farmaceutycznej. W Poznaniu znajduje siê centrum produkcyjne i dystrybucyjne GlaxoSmithKline
na Europê Œrodkow¹ i Wschodni¹, gdzie produkujemy leki innowacyjne, odtwórcze oraz preparaty
sprzedawane bez recepty. Po³¹czenie najnowszych
technologii i wiedzy poznañskiego oœrodka zaowocowa³o wprowadzeniem do produkcji nowych i innowacyjnych leków.
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