Roche Magyarország
Doing now what patients need next

Kettős feladatunk van:

Our role is to deliver medical solutions

nap mint nap
biztosítjuk az emberek életminőségét javító
gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan
a jövő innovációin is dolgozunk.

that significantly improve people’s lives
now, even as we develop innovations for
the future.

Meggyőződésünk

Our approach

szerint figyelembe kell
venni az egyes országok egészségügyi és gazdasági
adottságait ahhoz, hogy fenntartható legyen a
fejlődés a megelőzésben és a gyógyításban, ezért
a helyi egészségügyi vezetéssel együttműködésben
a helyi igényekhez igazodva helyi megoldásokat
keresünk.

Célunk, hogy termékeink minden
rászoruló magyar ember számára
elérhetőek legyenek, és gyógyulásukat
szolgálják.

is to develop local
solutions, in partnership with local
stakeholders, tailored to local needs, to
provide sustainable improvements in health
and in healthcare.

Our aim is for every Hungarian
person who needs our products
to be able to access and benefit
from them.
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A Roche-ról dióhéjban

Roche at a glance

Értékektől vezérelve

Guided by values

Nekünk, akik a Roche-nál dolgozunk, a Roche nem
pusztán egy munkahely. Mindennapi feladatot jelent arra,
hogy megőrizzük hitelességünket, vállalkozó szellemű
gondolkodásmódunkat, és elkötelezetten törekedjünk
arra, hogy egyre jobb gyógyszereket és diagnosztikai
eszközöket fejlesszünk ki.

Working for Roche means more than just having a
job. To us, it means a daily obligation to maintain our
personal integrity, think boldly and be passionately
committed to improving medicine and diagnostic
instruments.

Szándékaink szerint a három érték, a Tisztesség, a
Vállalkozó szellem és az Elhivatottság irányítja egyéni,
és vállalatunkat érintő döntéseinket és tetteinket. Ezek
nem üres frázisok: e három alapérték meghatározó
mindannyiunk számára, akik a világ több mint 150
országában a Roche-nál dolgozunk.

Ahonnan jövünk

Our three values of Integrity, Courage and Passion
are central to how we want to behave as individuals,
and collectively as an organisation. We don’t just
pay them lip service: they are binding for everyone
who works for Roche at more than 150 locations
throughout the world.

Where we’ve come from

Fritz Hoffmann-La Roche mindössze 28 éves volt, amikor
megalapította gyógyszergyárát, hogy megvalósítsa az
akkoriban igen ambiciózusnak vélt tervét: egységes
dózisú és kiszámítható hatású gyógyszerek készítését és
nemzetközi értékesítését.

Fritz Hoffmann-La Roche was only 28 years old
when he formed a pharmaceutical company to
pursue what was at the time the very ambitious
objective of creating medicines with standardised
dosages and predictable efficacy and marketing
them internationally.

A kezdeti kudarcok és csődveszély ellenére szilárdan
kitartott elképzelései mellett. Vállalkozását hamarosan
bővítette, és már a 19. század vége előtt a Svájcon kívüli
piacokon is megjelentek termékei.

Despite setbacks and the threat of insolvency, he held
fast to his vision. He expanded the business early
and had opened up markets outside of Switzerland
even before the close of the 19th century.

Úttörő eredmények és fő törekvésünk

Pioneering achievements and focus

Az új technológiákra és szemléletmódokra mindig is
nyitott vállalatként a Roche a kezdetektől fogva olyan
újításokkal állt elő, melyek mérföldköveket jelentettek az
orvoslás történetében. Csupán két példa erre a C-vitamin
ipari szintű előállítása, és a benzodiazepinek felfedezése.
Az, hogy a cég befektetett a bázeli (Svájc) és nutley-i
(USA) független kutatóintézetekbe, nem csupán a világ
néhány legkiválóbb biomedicina-tudósát segítette a
Nobel-díj elnyeréséhez, de a rákgyógyszerek teljesen
új csoportjainak felfedezését is megalapozta. Az 1980as években vezettük be a világ első, biotechnológiával
előállított interferon rákgyógyszerét; újabban pedig sok
beteg számára a Roche és partnerei által kifejlesztett
monoklonális
antitesteknek
köszönhetően
vált
eredményesebbé a daganatos betegségek kezelése.
Manapság, amikor sok cég a diverzifikáció mellett
dönt, nálunk még mindig az innovációé a főszerep
tevékenységünk két fő ágában, a gyógyszerek és a
diagnosztika területén egyaránt.

As a company that has always been open to new
technologies and approaches, Roche has been
setting medical milestones since the beginning.
The industrial-scale synthesis of vitamin C and
the discovery of the benzodiazepines are just two
examples.
Investing in independent research institutes in Basel
(Switzerland) and Nutley (USA) not only helped
some of the world’s foremost biomedical scientists
gain Nobel prizes, it also laid the foundations for
the discovery of completely new classes of cancer
therapeutics. In the 1980s we launched the first
anticancer drug produced by biotechnology. More
recently, monoclonal antibodies developed by Roche
and its partners have significantly improved cancer
treatment and outcomes for many patients.
Today, when many companies are diversifying, we
continue to focus on innovation in our two core
businesses: Pharmaceuticals and Diagnostics.
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A Roche Magyarországon –
több mint 30 éve az
elkötelezettség jegyében
Büszkék vagyunk arra, hogy ma Magyarországon több
mint 700 munkavállalónk van négy különálló egységünknél, vagyis:
− gyógyszeripari,
− diagnosztikai és
− diabétesz üzletágunkban, valamint
− szolgáltató központunkban.
1984 A Roche tudományos központot nyit Budapesten.
Hazai működésünk a gyógyszerek forgalmazására
korlátozódik.
1986 A Parkinson-kór kezelésére szolgáló, mindmáig
alkalmazott gyógyszerünk erősen megnöveli vállalatunk hitelét a régióban.
1989 Elismeréseként elnyerjük a Roche Pharma Operations International Kiválósági Díját.

“Because we are
committed to Hungary”

1991 A diagnosztikai képviselet is megnyílik Budapesten. A Roche minden terméke elérhetővé válik Magyarországon.
1997 Megalakul a Roche (Magyarország) Kft., egyesítve
a svájci vállalat mindhárom divízióját – a gyógyszeripari, a diagnosztikai és a diabétesz üzletágat.
2003 A hematológiai (vér) rákbetegségek kezelésében
alkalmazott innovatív biológiai gyógyszerünk elnyeri „Az év gyógyszere” címet.
2006 A Roche megalapítja a Roche Szolgáltató (Európa) Kft-t, mely a cégcsoport pénzügyi és emberi
erőforrás folyamatait támogatja világszerte egy új,
budapesti szolgáltató központtal.
2008 Újabb „Az év gyógyszere” címet nyer a Roche,
ezúttal a daganatok érújdonképződés gátló rákgyógyszerével.
2014 A Roche Diagnostics Ltd., a 77 Elektronika Kft.
és Magyarország Kormánya jelentős stratégiai
együttműködést köt.
2015 A stratégiai együttműködés gyümölcseként piacra
kerülnek a cobas® 6500 laborautomaták Roche
márkanév alatt.
Roche Magyarország – büszke múlt, fényes jövő
A Roche Magyarország ügyvezetői /
Roche Hungary’s leaders:
Irma Veberić - Gyógyszeripai üzletág / Pharma
Hodossy Lajos - Diagnosztika / Diagnostic

Roche in Hungary –
more than 30 years of
commitment
In Hungary today, we are proud to have more than 700
employees working across four separate legal entities:

12 évig tart, amíg
molekulából gyógyszer születik
It takes 12 years
from molecule to medicine

− Pharmaceuticals
− Diagnostics
− Diabetes Care
− Shared Service Centre
1984 Roche opens a Scientific Centre in Budapest. Operations are limited to the distribution of medicinal
products.
1986 Our medicine for the treatment of Parkinson’s disease, still prescribed today, strongly raises the profile of our company in the region.
1989 An „Award for Excellence” from Roche Pharma Operations International endorses the positive opportunity that exists in Hungary.

7 000 874
munkaóra / working hours

6 587
kísérlet / scientific experiments
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1991 The Roche Diagnostics office is opened in Budapest.
Almost all of Roche’s products become available.

kutató / researchers

1997 Roche (Hungary) Ltd. is formed, including all divisions of the Swiss company – Pharmaceuticals, Diagnostics, and Diabetes Care.
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gyógyszer / medicine

2003 Our innovative biological medicine for haematological (blood) cancer is awarded „Medicine of the year”.
2006 Roche establishes Roche Services (Europe) Ltd.,
delivering worldwide support to the Group’s financial and human resources processes through a new
shared services centre in Budapest.
2008 „Medicine of the year” is again awarded to Roche,
this time for its cancer drug which inhibits growth
of tumour blood vessels.
2014 A significant strategic cooperation agreement is
signed between Roche Diagnostics Ltd., 77 Elektronika Ltd., and the Government of Hungary.
2015 Launch of cobas® 6500 automatic lab machines
under Roche brand name as result of the strategic
cooperation.
Roche Hungary – a proud history, a bright future
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“Because it’s
more than a job”

Gyógyszerek

Pharmaceuticals

A gyógyszerkutatás élvonalában

At the forefront of pharmaceutical research

A Roche-nál világszerte betegek millióinak életét
igyekszünk megváltoztatni gyógyszereinkkel. Hisszük,
hogy termékeink jelentős gyógyászati értékükkel nem
csupán a betegek és az orvosok javát szolgálják, hanem
a kórházak és a finanszírozók számára is előnyösek
hatékonysági, ill. egészséggazdasági szempontból.

At Roche, we strive to make a difference to the lives
of millions of patients around the world with our
medicines. We believe our products provide not only
significant medical benefits for patients and doctors,
but also efficiency gains for hospitals and health
economic benefits for payers.

A betegekre fókuszálunk

Focusing on the patient

Tevékenységünk középpontjában a betegek állnak.
2015-ben mintegy 25 millió ember részesült kezelésben
25 legfőbb termékünk valamelyikével, ill. 137 millió
beteget kezeltek szabadalommal már nem védett, ám
a WHO alapvető gyógyszereket tartalmazó listáján még
mindig szereplő Roche gyógyszerekkel.1

We put patients at the centre of what we do. In 2015
25 million people received treatment with one of our
top 25 products. In addition, 137 million people were
treated with Roche medicines which are now off patent,
but which are on the World Health Organisation (WHO)
Essential Drug List.1

A biotechnológia erejére építünk

Building on strength in biotechnology

Valljuk, hogy a modern biológiai tudományokban
rendkívüli lehetőségek rejlenek. Erősségünk a
biotechnológiai kutatás, fejlesztés és gyártás, így
vállalatunknál ideálisak a feltételek ahhoz, hogy a
legújabb sejtbiológiai ismeretekből új gyógyszerek és
tesztek szülessenek.

We believe in the enormous potential of modern
biological sciences. Our strengths in biotechnology
research, development and manufacturing mean that
we are ideally equipped to translate insights in cell
biology into new medicines and tests.

A Roche a világ legnagyobb biotechnológiai cége;
forgalomban lévő biológiai gyógyszereink száma 14,
és további 39 biológiai készítményünk áll jelenleg
fejlesztés alatt.2

A kielégítetlen orvosi igényekre koncentrálunk
A rákgyógyszerek tekintetében világszinten vezető
vállalatként a Roche nevéhez számos különböző
daganatos betegség kezelésében alkalmazott gyógyszer
kifejlesztése fűződik, ilyen az emlő-, tüdő-, vastagbél-,
vér-, gyomor-, petefészek- és bőrrák. Célunk segíteni a
betegeknek, hogy hosszabb és jobb életet élhessenek.
Magyarországon évente több mint 50.000 embernél
diagnosztizálnak rákot, és több mint 30.000 ember
hal meg különböző daganatos betegségekben.3 2013ban közel 7.600 magyar ember részesült onkológiai
kezelésben a Roche daganatellenes készítményeivel.
A Roche más területeken is fontos gyógyszerekkel
segíti a magyar betegeket és orvosokat, így pl. a
szervátültetés, a rheumatoid arthritis, a virológia és a
fertőző betegségek, pl. a hepatitisz C terén.
1. Annual Report 2015 p.41.; 2. www.roche.com; 3. Nemzeti Rákregiszter

Roche is the world’s biggest biotechnology company,
with 14 biopharmaceutical medicines on the market
and 39 investigational biopharmaceuticals in the
pipeline.2

Focusing on areas of unmet medical need
As the world’s leading provider of cancer drugs, Roche
has developed medicines to treat a number of different
cancers, such as cancers of the breast, lung, colon,
blood, stomach ovaries and skin. Our goal is to help
cancer patients live longer and better lives.
In Hungary, more than 50,000 people are diagnosed
with cancer each year, and the annual number of deaths
from different types of malignancies exceeds 30,000.3
In 2013, nearly 7600 Hungarian oncology patients were
treated with Roche anticancer medicines.
Roche also contributes important medicines to
Hungarian patients and doctors in areas such as organ
transplantation, rheumatoid arthritis, virology and in
infectious diseases such as hepatitis C.

1. Annual Report 2015 p.41.; 2. www.roche.com; 3. National Cancer Registry

Nagy Péter
Integrated Franchise Leader - Roche Pharma
Péter Berettyóújfaluban született, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte orvosi tanulmányait. Szolnokon kezdett dolgozni, ahol
belgyógyász szakképesítést szerzett.
„Büszke vagyok arra, hogy a több mint 20 éves gyógyszeripari munkám alatt mindig innovatív gyógyszerekkel dolgozhattam, és folytatni
tudtam azt, amit orvosként elkezdtem. Legfontosabb számomra, hogy munkámmal a hatékony kezelésekhez és a megfelelő gyógyszerekhez
való minél korábbi hozzáférést elősegíthessem.”
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“Because quality matters”

Diagnosztika

Diagnostics

Rólunk röviden

Seeing the big picture

A Roche Diagnosztika divíziója világviszonylatban vezető
pozíciót tölt be az in vitro diagnosztika (IVD) területén.
Tesztjeinket kórházak, kereskedelmi laboratóriumok,
orvosok és betegek használják, segítségükkel vér-, szövetvagy egyéb mintákból betegségek, genetikai mutációk
diagnosztizálhatók, kiválasztható a megfelelő terápia, ill.
ellenőrizhető, hogy a betegek miként reagálnak a kezelésre.

Roche’s Diagnostics Division is the world’s leading
supplier of in vitro diagnostics (IVDs). Our tests
are used by hospitals, commercial laboratories,
physicians and patients. They can be used on
blood, tissue or other patient samples to find and
diagnose diseases, genetic mutations, select the
right treatment and monitor how patients respond.

Fókuszban a hatékonyság és a gyógyászati érték

Focusing on testing efficiency and medical
value

Az in vitro diagnosztika régóta az egészségügy szürke
eminenciása, hiszen az ilyen vizsgálatok alapján születik
meg a klinikai döntések több mint 60%-a, ugyanakkor az
egészségügyi összkiadásoknak mindössze 2%-át teszik ki.
A magyar laboratóriumokkal karöltve azon dolgozunk,
hogy a munkafolyamatok automatizálása, integrálása és
információmenedzsment révén növeljük a laborvizsgálatok
sebességét, javítsuk azok pontosságát és megbízhatóságát.
Együttműködésünk eredményeképpen a laboratóriumok
sikeresebben birkóznak meg a vizsgálatok és adatok
megnövekedett száma miatt fellépő nehézségekkel.
Szeretnénk, ha termékeink minél nagyobb gyógyászati
értéket képviselnének, ezért még nagyobb hangsúlyt
fektetünk a legújabb tudományos ismeretekre és
technológiai vívmányokra. Ennek jegyében születtek
például azok a tesztek, amelyeket a szűrővizsgálatokhoz,
a diagnosztizáláshoz, a betegségek prognózisának
felállításához, kimenetelük előrejelzéséhez használunk.
Fejlesztünk olyan diagnosztikai eszközöket is, amelyek
egy-egy gyógyszerrel kapcsolatban segítséget nyújtanak
a megfelelő kezelési mód kiválasztásában, és a kezelésre
adott válasz előrejelzésében.
A magyar laboratóriumokban évente több mint 30
millió diagnosztikai paramétert határoznak meg Roche
eszközökkel. A Roche az egyik legjobb minőséget nyújtja
elfogadható áron az IVD területén, így mind az állami,
mind a magánlaborokban piacvezető. A Roche eszközei
azonban használatuk helyétől függetlenül mindig pontos
és megbízható eredményekkel segítik az orvosokat a
helyes diagnózis felállításában. Bennünket a hatékonyság,
a pontosság és a minőség vezérel, azonban soha nem
tévesztjük szem elől, hogy minden egyes laborminta mögött
egy beteg ember áll, aki gyógyulni szeretne.

IVD testing has long been a silent champion of
healthcare, directing over 60% of clinical decision
making, although it accounts for only 2% of global
healthcare spending.
We are working with Hungarian laboratories to
improve the speed, accuracy and reliability of
laboratory testing through automation, workflow
integration and information management. Through
our collaborative efforts, we enable laboratories to
better handle expanding testing and data volumes.
Ever more of our efforts are concentrated on using
advanced scientific knowledge and technological
progress to increase the medical value of our offering.
Medical value is delivered by tests for screening,
diagnosis, prognosis, prediction or monitoring of
disease, as well as by companion diagnostic tests
used for treatment selection or response prediction
to a specific medicine.
Every year more than more than 30 million diagnostic
parameters are measured by Roche instruments in
laboratories across Hungary. Roche offers value
for money in IVDs, so we lead the market both in
the public sector, and in private laboratories. But
independent of where diagnostic parameters are
measured, Roche instruments provide very precise
and reliable results for physicians to find the right
diagnosis. And whilst efficiency, accuracy and
quality are always forefront of our minds, we always
remember that behind each and every laboratory
sample, there is an ill patient who wishes to get
better.

Geregai Péter
Szervizmérnök - Roche Diagnosztika
Péter egy Nógrád megyei kis faluban született, és a debreceni egyetemen tanult. Öt éve dolgozik a Roche-nál. Szervizmérnökként a
Magyarország déli területein működő laboratóriumokban tevékenykedik, és ő látja el a Roche készülékekkel dolgozó kórházi személyzet
kiképzését és szakmai támogatását. Rendszereink gyorsasága, pontossága és megbízhatósága a záloga annak, hogy betegeink időben
megkapják a szükséges vizsgálati eredményeket.
„Számomra a minőség a legfontosabb mindabban, amit képviselünk és amivel foglalkozunk.”
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“Because I want everyone to
get the right treatment”

Diabétesz

Diabetes Care

A diabétesz (cukorbetegség) ma a világ leggyakoribb
idült betegségei közé tartozik, népbetegségnek
tekinthető, mivel Magyarországon ma minden 12 ember
közül egy cukorbeteg, vagy kóros cukoranyagcseréje van.
Hazánkban jelenleg kb. 850.000 cukorbeteget tartanak
nyilván, és számuk folyamatosan, évente 5-10%-kal
növekszik.

Today, diabetes is amongst the most common chronic
diseases worldwide, and may be considered an epidemic
with one person from every 12 Hungarian citizens
having diabetes or abnormal glucose metabolism.
Currently, there are approximately 850,000 registered
Hungarian diabetic patients, and their number is
steadily increasing at an annual rate of 5-10%.

A Roche világszerte a vezető vércukor-önellenőrző rendszerek gyártója.* Az innováció iránti elkötelezettségünknek köszönhetően folyamatosan bővítjük a magas minőséget képviselő termékeink és szolgáltatásaink számát,
és emellett közvetlenül segítjük a cukorbetegek komplex
gondozását is.

Roche is the worldwide leading provider of blood
glucose monitoring systems for self-monitoring.*
Through our commitment to innovation we are
continuously expanding our range of high quality
products and services, directly assisting in the complex
care of patients.

A cukorbetegek számára nélkülözhetetlen eszközök
fejlesztése és gyártása mellett számos oktató programmal
rendelkezünk, melyek köre folyamatosan bővül. Állandó
résztvevői és támogatói vagyunk a lakossági szűréseknek.
Nem titkolt célunk a cukorbetegség korai felismerése, és
a modern terápia biztosítása a diabétesz okozta súlyos
szövődmények megelőzése érdekében.

In addition to the development and production of
devices indispensable for diabetic patients, we have
numerous education programs which are continuously
being extended. We have a long standing commitment
to participate and support population screenings. We
make no secret of our aim to identify diabetes at an
early stage as well as to support modern treatment, in
order to prevent the significant complications caused
by the disease.

Az üzletág meghatározó termékei a betegek számára otthoni használatra kifejlesztett vércukormérő készülékeink,
az ehhez kapcsolódó tesztcsíkok, ujjbegyszúrók, illetve
elektronikus és papíralapú vércukorszint-értékelő rendszerek. Ezek a készülékek egy apró vércsepp segítségével néhány másodperc alatt pontos és megbízható eredményt adnak.
Inzulinpumpáink, a hozzájuk tartozó infúziós szerelékek
és egyéb tartozékok, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
(betegoktató program és teljes körű vevőszolgálat) átfogó
terápiás megoldásokat kínálnak az inzulinkezelésre
szoruló betegek életminőségének javítására.
Célunk, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal
továbbra is megbecsült, megbízható és hosszú távú
partnere legyünk a magyar cukorbetegeknek.

*A nemzetközi diabétesz piac főbb szereplői által jelentett 2015-ös forgalmi
adatok alapján.

Our blood glucose meters, developed for home use
for patients, along with integrated test strips, lancets,
and electronic and paper-based diabetes management
systems are amongst the core products of the division.
Testing of one tiny blood drop with these devices
delivers accurate and reliable results within seconds.
Our insulin pumps, with their infusion sets, accessories
and related services (patient education support program
and full customer service), offer comprehensive
therapeutic solutions for the improvement of quality of
life for patients requiring treatment with insulin.
Our aim is that through our products and services we
remain a valued, reliable and long term partner for
Hungarian patients with diabetes.

*According to turnovers in 2015 reported worldwide by main competitors
in the international diabetes care market.

Szabadszállási Beáta
Sales és marketing vezető - Roche Diabétesz
Beáta Budapesten született, és kommunikáció/PR szakon tanult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, illetve párhuzamosan a nemzetközi
marketing szakot is elvégezte a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Egyetemi tanulmányai alatt kezdett el dolgozni a gyógyszeriparban, ami
végül is meghatározta pályáját. A Roche-nál 2009-ben helyezkedett el, ahol a vércukormérő üzletág termékfelelőse lett. Beáta jelenleg a
diabétesz üzletág értékesítési és marketing munkáját irányítja.
„Boldog vagyok, hogy egy olyan innovatív és felelősségteljes vállalat munkatársa lehetek, amely maximális elkötelezettséggel igyekszik
támogatni az embereket cukorbetegségük kezelésében.”
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“Because we all contribute to
our company’s goals”

Roche Szolgáltató (Európa) Kft.

Roche Services (Europe) Ltd.

A Roche Szolgáltató (Európa) Kft. a Roche cégcsoport
leányvállalataként 2006-ban alakult Budapesten
azzal a céllal, hogy teljes körű szakmai támogatást és
tanácsadást nyújtson pénzügyi, beszerzési, emberi
erőforrás és számítástechnikai területen a cégcsoport
leányvállalatai számára.

As an affiliate of the Roche Group, Roche Services
Europe was founded in 2006 in Budapest with an aim
to enable our business partners to focus on what they
do best. Since then we have been providing value
added worldwide support and consultancy to the
Group’s financial, procurement, human resources and
IT organization.

Elhivatott, szakmailag felkészült kollégáink kiváló
technikai tudással, üzleti érzékkel járulnak hozzá nap
mint nap a Roche sikeréhez olyan környezetben végezve
munkájukat, amely elősegíti személyes fejlődésüket,
elismeri a tudást, és lehetőséget teremt a határok
nélküli karrier-célok elérésére.
Lelkes és elkötelezett munkatársaink magukénak
vallják küldetésünket, miszerint ugyanolyan magas
szintű szolgáltatásokat nyújtunk partnereinknek, mint a
Roche üzleti partnerei a pácienseiknek.
Különböző részlegekben és funkciókban, de egy közös
célért dolgozunk.

We are a growing young community of passionate and
diverse professionals who contribute day by day to a
higher purpose while having the chance to work in an
environment which embraces personal development,
recognizes knowledge and creates the possibility to
achieve career goals without boundaries.
Our enthusiastic and committed employees believe
in our mission as high quality services to our Roche
business partners as they deliver towards their patients.
We are many working as one across different
departments and functions.

Diossy Tímea
Főkönyvi és számviteli munkatárs - Roche globális szolgáltató központ
Tímea Budapesten született, és a Budapesti Gazdasági Főiskolán végzett közgazdászként. A Roche budapesti globális szolgáltató
központjánál (SSC) pénzügyi és számviteli támogatást nyújt a gyógyszeripari üzletág európai leányvállalatai számára. Ahogy a többiek, Tímea
is hisz abban, hogy az SSC munkatársai szakértelmükkel és elkötelezettségükkel valódi értéket nyújtanak a Roche egész szervezetének.
Bár munkájuk a háttérben zajlik, mégis létfontosságú nemcsak a hatékony üzemeltetés, hanem az egész cég működésének szempontjából.
„Nagyszerű és egyben motiváló érzés egy nemzetközi csapat tagjaként egy olyan cégnél dolgozni, amely elkötelezett a ma még reménytelennek
tűnő betegségek gyógymódjának megtalálására.”
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“Because there is
unmet medical
need”

Kutatás és Fejlesztés

Research & Development

A Roche minden évben jelentős összegeket fordít mind
a gyógyszerek, mind a diagnosztikai eszközök kutatására
és fejlesztésére, különösen az onkológia, az immunológia,
a szemészet, a fertőző betegségek, illetve az agykutatás
területén. A Roche 2015-ben 9,3 milliárd svájci frankot
fordított kutatás-fejlesztésre, többet, mint bármely más
gyógyszercég. E tekintetben a Roche a világ összes
vállalatával összehasonlítva is a harmadik helyen áll.1

Each year, Roche invests heavily in researching and
developing new medicines and diagnostic tests, with a
focus on oncology, immunology, ophthalmology, infectious
diseases and neuroscience. In 2015 Roche spent 9.3
billion CHF in R&D. This is the highest investment amongst
pharmaceutical companies and puts Roche on rank 3
when comparing all companies worldwide.1

Cégünk jelenleg több mint 81 új gyógyszer és 12
diagnosztikai eszköz és teszt fejlesztésén dolgozik.2
Bízunk abban, hogy ezeket a termékeket a közeljövőben
olyan betegségekben fogják alkalmazni, melyek kezelése
egyelőre nem, vagy csak korlátozott mértékben megoldott.
Az új gyógyszerek és diagnosztikai eszközök biztonságosságának és hatékonyságának értékelése szempontjából kiemelten fontosak a klinikai vizsgálatok. 2014-ben
világszerte közel 367.000 beteg vett részt2 a Roche 2.200
klinikai vizsgálatában. Kutatási programjainkat a legmagasabb etikai normák és globális irányelvek szerint végezzük, a betegek biztonságát helyezve a középpontba.
A kutatások eredményességéhez hozzájárul a cégünknél,
valamint a cégen kívül dolgozó szakértők munkája is,
kiknek tudását nagyra értékeljük. Velük együtt:

Roche has more than 81 potential new medicines in its
pipeline and 12 potential diagnostic instruments and tests
in development.2 We hope that one day these products will
become tests and medicines for diseases that currently
have either no, or very few treatment options.
Clinical trials are critical for determining the safety and
efficacy of new medicines and diagnostics. In 2014, nearly
367,000 patients worldwide were involved in nearly 2,200
Roche clinical trials.3 Our research programmes are
conducted to the highest ethical standards and global
guidelines, placing patient safety at the core.
We draw on expertise from within and outside our company
to maximise our research output, and value highly the
partners we work with. Together we are:

Doing now what patients need next
Elkötelezetten a
fejlesztés iránt

magyarországi

kutatás

és

A Roche büszke a magyar klinikai vizsgálóhelyekkel
hosszú ideje fennálló partneri kapcsolataira. A magyar
egészségügyi szakemberek és betegek jelentős
mértékben járultak hozzá az innovatív új gyógyszerek és
diagnosztikai eszközök fejlesztéséhez. Cégünk örömmel
folytatja az együttműködést partnereivel a betegek
egészségének javítása érdekében.

A commitment
development

to

Hungarian

research

&

Roche is proud of its long-standing partnership with
Hungarian clinical trial sites. Important contributions
to the development of innovative new medicines and
diagnostic tests have been made by Hungarian healthcare
professionals and patients. We look forward to the
collaboration continuing as we work jointly to improve
health outcomes.

The status of the Roche-initiated pharmaceutical clinical trials in Hungary 2014-2016 /
A gyógyszerkutatással foglalkozó Roche által végzett klinikai vizsgálatok alakulása Magyarországon 2014-2016:
2014

2015

2016

Klinikai vizsgálatok száma / Nr. of clinical trials

51

47

61

Bevont vizsgálóhelyek száma / Nr. of trial sites

260

170

332

Betegszám / Patient number

1311

997

1106

1. https://www.statista.com/statistics/265645/ranking-of-the-20-companies-with-the-highest-spending-on-research-and-development/; 2. www.roche.com;
3. Overview Autumn 2016 p.30.

Dániel Andrea
Klinikai kutatási vezető - Roche Pharma
Andrea a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett diplomát. Orvosi pályáját az Egyetem Sebészeti Klinikáján kezdte,
ahol tíz éven át dolgozott aneszteziológusként és intenzív terápiás szakorvosként. Orvos-közgazdász diplomájának megszerzését követően a
gyógyszeriparban helyezkedett el, ahol számos szakterületen tevékenykedett tudományos szakértőként. A Roche Klinikai Kutatási vezetőjeként
irányítja a Magyarországon futó klinikai vizsgálatokat, annak érdekében, hogy az innovatív, új gyógyszerek eljussanak a betegekhez.
„Orvosi hivatásomból adódóan mindig is a beteg ember gyógyítása, életminőségének javítása iránt voltam elkötelezett. A klinikai vizsgálatokkal
ugyanezeknek a céloknak szentelem a munkámat.”
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“Because everybody
is different”

Személyre szabott orvoslás

Personalised Healthcare

A személyre szabott orvoslás szemléletváltást jelent a
betegségek kezelésében és diagnosztikájában egyaránt.
A koncepció célja biztosítani, hogy a megfelelő gyógyszert
a megfelelő betegcsoport kapja a megfelelő időben.

Personalised healthcare (PHC) represents a new
approach to both the treatment and diagnosis of
diseases. It aims to ensure that the right therapy is
provided to the right groups of patients, at the right
time.

A személyre szabott orvoslás óriási lehetőségeket
rejt magában a rák és más betegségek hatékonyabb
leküzdése terén. A betegek genetikai és biológiai
eltéréseinek ismeretében egyre inkább képesek vagyunk
a gyógyszereket speciális betegcsoportok szükségleteihez
igazítani. Ezek a betegcsoportok korszerű diagnosztikus
tesztek segítségével szűrhetők ki.

PHC has enormous potential for combating cancer
and other diseases more effectively. By drawing on
insights into patients’ genetic and other biological
differences, medicines can be increasingly tailored to
specific patient populations. These populations can
be identified with modern diagnostic tests.

A célzott diagnosztikai eszközök és biológiai terápiák
biztosítása révén a személyre szabott orvoslás mára már
több betegség kezelésében is lehetővé vált, így pl. az
emlőrák, a bőrrák és a hepatitisz esetében.

Through the delivery of targeted diagnostic tools and
biological therapies, PHC has become a reality in the
treatment of several conditions. These include breast
cancer, skin cancer and hepatitis.

Sokak számára előnyös megközelítés

An approach that benefits many

Hisszük, hogy a személyre szabott orvoslás felelős üzleti
stratégia, mely a modern egészségügyi ellátásban részt
vevő valamennyi fél számára előnyös.

We believe that PHC is a responsible business strategy
that benefits all stakeholders involved in the provision
of modern healthcare.

A személyre szabott orvoslás révén a betegek valóban
célzott, a betegségükhöz igazodó gyógyszeres kezelésben részesülhetnek. A kezelőorvosok számára a terápiás
döntéshozatal könnyebbé, a kezelés végeredménye kiszámíthatóbbá válik. A finanszírozók részéről csökkennek a terápiás válasz elmaradásából adódó, felesleges
gyógyszerkiadások, és hatékonyabban használhatók fel a
korlátozott egészségügyi források.

For patients, PHC means that pharmaceutical
treatments are truly targeted and aligned to the
disease. Physicians benefit with clear support for
therapeutic decision-making, and better prediction
of treatment outcome. Medicine purchasers see less
medicine wastage due to non-treatment response,
and better utilisation of limited health resources.

A Roche személyre szabott orvoslás koncepciója
Magyarországon is meghonosodott, a diagnosztikai
laboratóriumok és az orvosok egymással karöltve
igyekeznek minél célzottabb kezelést, és minél kedvezőbb
terápiás eredményt biztosítani a betegek számára.
A Roche továbbra is elkötelezett a személyre szabott
orvoslás iránt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a
késői fázisban lévő készítményeink kétharmadát a hozzá
tartozó diagnosztikai eszközzel együtt fejlesztjük.

In Hungary, Roche’s PHC approach is well established,
with diagnostic laboratories working collaboratively
with physicians to target medical interventions and
improve patient outcomes.
Roche remains committed to PHC with two-thirds of
our late-stage compounds being developed with a
companion diagnostic.

Becságh Péter
Üzletfejlesztési menedzser - Roche Diagnosztika
Biotechnológus mérnök - marketing közgazdászként doktori fokozatát a Semmelweis Egyetem molekuláris patológia szakirányán szerezte.
Ausztriában és Németországban az érelmeszesedés folyamatainak kutatásával foglalkozott, majd 2000-ben csatlakozott a Roche diagnosztika üzletágához. Jelenleg az üzletfejlesztésért felelős.
„Megtiszteltetést jelent számomra olyan cégnél dolgozni, amelyik magas biztonságú, és személyre, esetre szabott megoldásokat kínál a
betegek számára.”
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Vállalati társadalmi felelősségvállalás
A Roche és munkavállalói különböző közösségi és jótékonysági tevékenységekben vesznek részt. Lelkesedésünk és
idealizmusunk, melyekkel új gyógyszereket és diagnosztikai eszközöket fedezzünk fel és fejlesszünk ki, társadalmi,
edukációs, humanitárius és kulturális szerepvállalásunkban is megnyilvánul.
Az évente megrendezett „Gyermekek sétája” programunk keretén belül dolgozóink világszerte adományokat gyűjtenek
a malawii árvák élelmezésének és oktatásának megsegítésére. 2003-as indulása óta a projektben több mint 150.000
munkatárs vett részt, és több mint 12,5 millió svájci frank (3,47 milliárd forint) gyűlt össze a gyermekek támogatására.

Társadalmi felelősségvállalás Magyarországon
A közösségi és jótékonysági projektekben Magyarországon egyrészt közvetlen anyagi támogatással, ismeretterjesztéssel,
másrészt munkavállalóink közvetlen fizikai munkája révén vállalunk részt.
Pénzbeli támogatással olyan alapítványok és civil szervezetek munkáját segítjük, melyek egészségügyi vagy tudományos
vonatkozásúak. Támogatjuk azokat a szervezeteket, melyeknek célja a nélkülözők és bajba jutottak segítése, társadalmi
integrációjuk támogatása.
2015-ben az Ökumenikus Segélyszervezettel hároméves stratégiai partnerségi megállapodást kötöttünk, melynek
keretében egészségfejlesztési programok megvalósításában támogatjuk a Segélyszervezetet. Az első adományból a
szolnoki, 2016-ban pedig a miskolci családok átmeneti otthona gazdagodott egy-egy sószobával.
Évek óta rendszeres támogatói vagyunk az Országos Mentőszolgálatnak, az együttműködés eredményeképpen elsősorban a Budaörsi mentőállomást segítjük programszerűen. Támogatásunkkal a Budaörsi mentőállomás eszközparkja
2014-ben egy csúcsminőségű Lifepak 15 defibrillátorral, 2015-ben pedig egy HT70P Symbol típusú lélegeztetőgéppel
gyarapodott.
2014-ben ötéves együttműködési megállapodást kötöttünk a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziummal az Öveges József
Természettudományos Központ működésének támogatásáról azért, hogy a természettudományos oktatás új lendületet
kapjon, és így patronáljuk a jövő tudósait.
A Roche számos innovatív, személyre szabott terápiával, innovatív eljárással segíti a daganatos betegek gyógyítását.
Ezt a törekvést támogatandó, évek óta hagyomány, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével véradó
programot hirdetünk meg. Az adományozott vért az Országos Onkológiai Intézet használta fel.
Folyamatos támogatást nyújtunk továbbá az évente megszervezett dolgozói önkéntes napunkkal, melynek keretében
munkavállalóink különböző szociális intézmények felújításában vesznek részt.

Corporate Social Responsibility
Roche and its employees engage in a variety of community and philanthropic projects. The enthusiasm and idealism
we bring to the discovery and development of new medicines and diagnostic products carries over to our involvement
in social, educational, humanitarian and cultural causes.
Roche employees across the globe raise funds that will help provide orphans in Malawi with food and education
through the annual „Children Walks”. Since the start of the project in 2003 more than 150.000 people have participated,
raising over 12.5 million CHFs (3.47 Bio HUF) to support children.

Social Responsibility in Hungary
In Hungary, our involvement with the community and in philanthropic projects may involve direct financial support,
transfer and exchange of knowledge, or the direct physical effort of our employee’s.
We direct our financial support of foundations and civil organizations to those with health or science-related objectives.
We support those in need or crisis and facilitate the integration of families seeking a way out of poverty.
In 2015 Roche signed a three-year strategic partnership with Hungarian Interchurch Aid (HIA) to help them realise
their health development programmes. The first donation was used to build a salt room in the temporary shelter for
families in Szolnok, and in 2016 another salt room was build in Miskolc.
We have supported the Hungarian National Ambulance Service for many years, and specifically help the ambulance
station of Budaörs as part of a program. In 2014 the ambulance station received a state-of-the-art Lifepak 15 defibrillator,
and in 2015 an HT70P Symbol breathing machine.
In 2014 we entered into a five-year collaboration Agreement with Táncsics Mihály Secondary School in Dabas. Our
grant assists with the operation of the Öveges József Scientific Center, to give new life to the education of sciences thus
helping to support scientists of the future.
Roche helps the healing of cancer patients with a wide range of innovative, personalised therapies and diagnostic
procedures. And to further supplement this effort, we organize a blood donation programme yearly as a tradition
in cooperation with the Hungarian National Blood Transfusion Service. The donated blood is used by the National
Oncology Institute.
Finally, ongoing support is provided through our annual Staff Volunteer Day, where employee’s help with the maintenance
of facilities for institutes which ask for our help.

“Because we care”
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We are Roche.

Doing now what patients need next
Hiszünk abban, hogy az általunk nyújtott orvosi
megoldásoknak azonnal hozzáférhetővé kell válniuk,
miközben mi már a jövő számára fejlesztünk.
Szenvedélyesen jobbá akarjuk tenni a betegek életét.
Ennek érdekében bátran hozunk döntéseket és
cselekszünk. Hiszünk abban, hogy az etikus üzletvitel
egy jobb világot teremthet.

We believe it’s urgent to deliver medical
solutions right now – even as we develop
innovations for the future. We are passionate
about transforming patients’ lives. We are
courageous in both decision and action. And
we believe that good business means a better
world.

Ez ad értelmet mindennapi munkánknak. Elkötelezettek
vagyunk a tudományos pontosság, megkérdőjelezhetetlen
etikusság és a mindenki számára hozzáférhető gyógyászati innovációk mellett. Ma azért dolgozunk, hogy egy
jobb holnapot építsünk.

That is why we come to work each day.
We commit ourselves to scientific rigour,
unassailable ethics, and access to medical
innovations for all. We do this today to build a
better tomorrow.

Büszkék vagyunk arra, akik vagyunk, amit teszünk, és
ahogyan tesszük. Több ezren dolgozunk a közös célért
egyként, különböző pozíciókban, különböző vállalatoknál,
szerte a világban.

We are proud of who we are, what we do, and
how we do it. We are many, working as one
across functions, across companies, and across
the world.

We are Roche.

We are Roche.

Roche (Magyarország) Kft.
Diabétesz Üzletág
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel: +36/23-446-800
Fax: +36/23-446-849
Zöldszám: +36/80-200-694
E-mail: hungary.diabetes@roche.com
www.accu-chek.hu

Roche (Magyarország) Kft.
Diagnosztika Üzletág
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: +36/23-446-800
Fax: +36/23-446-890
www.roche.hu

Roche Szolgáltató (Európa) Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/B
Tel: +36/1-461-8900
Fax: + 36/1-461-8960
E-mail: budapest.admin.ba1@roche.com
HR e-mail: budapest.hr@roche.com
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