De hogy valóban erősen remélhetjük, hogy a halál valami jó, azt
megérthetjük a következőkből is. Mert két dolog közül egyvalami a halál:
vagy abból áll, hogy a megholt semmivé lesz és egyáltalán nem érzékel
már, vagy pedig – ahogy mondogatni szokták – abból, hogy a lélek itteni
helyét egy más hellyel váltja fel és máshová költözik. És ha semmi
érzékelése sincs, hanem olyan, mint az álom, amelyben alvás közben még
álomképeket sem látni, hiszen akkor csodálatos nyereség a halál. Mert úgy
hiszem, ha valakinek ki kellene választani azt az éjszakát, amelyben úgy
aludt, hogy még álomképet sem látott, azután élete többi éjszakáját és
napját e mellé az éjszaka mellé állítva meg kellene fontolnia és meg
kellene mondania, hány napot és éjt töltött már el életében kellemesebben
és jobban,mint ezt az éjszakát – akkor, úgy gondolom, nemcsak valamely
közönséges ember, hanem maga a nagy király is úgy találná, hogy a
többihez képest nagyon könnyen meg lehet azokat a napokat és éjeket
számlálni. Ha tehát ilyen a halál, én bizony nyereségnek mondom; mert így
egész ideje nem tűnik többnek, mint egyetlen éjszakának. Ha pedig a halál
valamiféle elköltözés innen egy másik helyre, és igaz, amit mondanak,
hogy ott vannak mind a megholtak, akkor mi lehetne ennél nagyobb jó,
bírák? Mert ha valaki Hadész országába ér, és megszabadulva az itteni
állítólagos bíráktól, megtalálja majd ott az igazi bírákat, akikről azt tartják,
hogy ott ítélkeznek, Mínoszt, Rhadamantüszt, Aiakoszt, Triptomeloszt és
mind a többi félistent, aki életében igazságos volt, vajon lehet-e rossz ez az
átköltözés? Vagy azt, hogy együtt lehetek Orpheusszal, Muszaiosszal,
Hésziodosszal meg Homérosszal, ugyan mennyiért nem adnátok sokan?
(Platón, Szókratész védőbeszéde 40d–41a)

Cél: a betegek ellátása
(1) A gyógyszergyártók fontosnak tartják, hogy aktívan részt vegyenek egy
biztonságos, a betegek, az ország és természetesen a saját teherbíró
képességüket is figyelembevevő gyógyszerellátó rendszer fenntartásában.
(2) A betegek érdekét szolgálják. (3) Az elmúlt másfél évtizedben minden
évben az infláció alatt emelték a gyógyszerek árát. (4) Ennek ellenére a
lakossági terhek jelentősen nőttek az egyes gyógyszerekre fordított
költségvetési támogatás csökkenése miatt. (5) Elfogadhatatlan, hogy a
lakosság kimondottan rossz egészségi állapotának javításához szükséges
feltételek megteremtése helyett az egészségügyi kormányzat téves adatok
közlésével félrevezeti a lakosságot, és (6) a mindenkori költségvetés
hiányát a piaci szereplők megsarcolásával, jól működő vállalkozások

ellehetetlenítésével korrigálja. (7) Jó példa erre, hogy van, aki tényként
fogadja el azt a képtelenséget, hogy a gyógyszerek árának negyedét költik
a gyártók a reklámra. (8) A magyarországi gyógyszerek árának alig több
mint 10 százalékát teszik ki a gyógyszerekkel kapcsolatos információk
előállítására és továbbítására fordított költségek. (9) Ezeknek is csak egy
részét fordítják reklámra. (10) A támogatott gyógyszerek ráadásul nem
reklámozhatók, (11) azok hatásmechanizmusáról egyedül az orvoslátogatói
hálózaton keresztül értesülhetnek az orvosok. (12) A gyógyszer nagyon
speciális készítmény. (13) A hozzá tartozó információk nélkül nem tudja
megfelelően szolgálni a betegek gyógyítását.
(14) A gyógyszergyártók nem fenyegetőznek, (15) egy piacra szoktak
bevonulni, és (16) onnan önként sohasem távoznak. (17) Lételemük a
kutatás, a fejlesztés, a gyógyszerek gyártása. (18) Sajnos a megalapozatlan
rossz döntések azt eredményezhetik, hogy egyes gyógyszerek előállítása és
forgalomban tartása nem megoldható, mert veszteséget termel a
vállalkozásoknak. (19) Ilyen rossz döntés volt a hatósági árak
meghatározása egységesen a termelői ár 85 százalékán. (20) A
gyógyszergyártók jelentős része azért nem választotta a megállapodás
aláírását, mert azzal nem lettek volna olcsóbbak a gyógyszerek, (21) a
gyógyszergyártók befizetései egy ellenőrizhetetlen kasszába kerültek
volna. (22) A gyártói döntések eredményeként csökkenhetett a
gyógyszerek fogyasztói ára. (23) Ez örömteli, (24) bár közel 150
gyógyszer termelése, forgalmazása veszteséges, ezért (25) számolni kell
azzal, hogy az évek óta megszokott készítmények nem lesznek elérhetők a
betegek számára. (26) Egyetlen vállalkozás sem kötelezhető arra, hogy
olcsóbban adja termékét, mint amennyibe neki kerül, és (27) ezzel tartósan
és önként fedezze a mélyen alultervezett költségvetés hiányát.
(28) Nem a gyógyszergyártók zsarolják a kormányt, hanem fordítva. (29)
A gyógyszerpiacot a világon mindenhol szabályozzák, ám (30) a nálunk
alkalmazott beavatkozás példa nélküli a fejlett Európában. (31) A gyártók
immár egy évtizede küzdenek a reformért, de (32) javaslataikat rendre
visszautasítják. (33) Mi mást tehetnek, mint ezúttal is, ezúton is
kinyilvánítják segítőkészségüket és tárgyalási szándékukat.
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