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Dünyadaki milyonlarca hastan?n yüksek kaliteli, ekonomik ilaçlara eri?imini artt?rmak için
oldukça uzun bir yenilikçilik geçmi?ine sahibiz. Sandoz yakla??k 1.000 moleküllük portföyüyle
jenerik ilaçlar ve biyobenzerlerde dünya lideridir. Ürünlerimiz 2015 y?l?nda 500 milyondan
fazla hastaya ula?m??t?r ve amac?m?z 1 milyar ki?iye ula?makt?r. Sa?l?klar? konusunda
bizlere güvenen pek çok insanla birlikte en kaliteli ilaçlar? sunma ve insanlar?n ilaçlara çok
daha fazla eri?ebilmesi için yeni yakla??mlar aramaya devam etme konusunda devasa bir
sorumlulu?umuz var.
?nsanlar?n ya?amlar?n? iyile?tirip uzatman?n yeni yollar?n? ke?fetme.
Sandoz markas? kalitenin damgas?d?r ve dünya çap?nda sa?l?k meslek mensuplar? onu
kaliteli ve ekonomik tedavilerin bir sembolü olarak görürler. Markan?n tarihi 1886’da
?sviçre’de kurulan Kern & Sandoz’a dayan?r. Sandoz’la alakal? önemli tarihi olaylar 1929’da
Kalsiyum Sandoz’un, 1951’de ilk oral penisilinin lanse edili?i ve 1972’de günümüzde organ
nakillerinde kullan?lan siklosporinin immünosupresif etkilerinin ke?fedilmesini kapsar.
Referans ürünle kar??la?t?r?labilir güvenlilik, kalite ve etkilili?e sahip olan biyobenzerler de
innovasyon yeterlili?imizin bir ba?ka örne?idir.
Biyolojikler pek çok hastal?k için devrim niteli?inde tedavi seçenekleri sa?larken artan talepler
tarihsel olarak s?n?rl? rekabetle birle?erek sa?l?k bütçelerini zorlamakta ve hasta eri?imini
s?n?rland?rmaktad?r. Biyobenzerler hastalar?n biyolojiklere eri?imini artt?r?rken ayn?
zamanda sa?l?k sistemi masraflar?ndan da tasarruf ettirmektedir. Sandoz 1996’dan beri
biyobenzerler geli?tirmektedir ve bu süre esnas?nda Avrupa’daki (Omnitrope, 2006) ve
Amerika Birle?ik Devletleri’ndeki (Zarxio, 2015) ilk biyobenzerler de dahil olmak üzere pek çok
ilki ba?arm??t?r. Standart ürünler sunman?n ötesine geçmekte ve bir dizi destek hizmeti ve
kombinasyon formüller dahil de?eri artt?r?lm?? ilaçlarla sa?l?k sistemine de?er katmaktay?z.
Hastalar?m?za ve mü?terilerimize –her zaman, vaktinde- güvenli ve etkili bir ?ekilde kaliteli ve
ekonomik ürünlerle sa?lama amac?yla Novartis üretim organizasyonunun bir parças?y?z. Tek
bir üretim organizasyonuyla hem jeneriklerin de?erini hem de yeni ürünlerin innovasyonunu
ortaya koyma olana??na sahibiz.
?stikrarl? yüksek kalite sürdürülebilir i? performans? ve büyüme sa?layabilmemiz için oldukça
kritiktir. Payda?lar?m?z?n beklentilerini kar??lay?p a?abilmek amac?yla standartlar?m?z? ve
proseslerimizi devaml? olarak yükseltmek için mücadele etmekteyiz.
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