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Sandoz’da i?imiz ilaçlara eri?imi, t?bbi bilgilere eri?imi ve t?bbi kapasiteyi geli?tirmeye
odakl?d?r.
Bizler Sandoz’da insanlar?n ya?amlar?n? iyile?tirip uzatacak yeni yollar ke?fediyoruz.
?nsanlar?n kaliteli ilaçlara eri?ebilmesi için yeni yakla??mlara öncülük ediyoruz. Bunu
ba?armak için sa?l?k meslek mensuplar?na uygun e?itim sa?lamak ve desteklemek de dâhil
i?imizi ilaçlara, t?bbi bilgilere ve t?bbi kapasiteyi geli?tirmeye eri?imi geli?tirmeye odaklayan
bütüncül bir eri?im stratejisi takip ediyoruz. 2015’te, ürünlerimiz tahminen 520 milyon hastaya
ula?t? ve amac?m?z 1 milyar ki?iye ula?abilmek.
Dünya çap?nda en az 400 milyon ki?i temel sa?l?k hizmetlerine eri?emiyor ve 2
milyardan fazla ki?i de ihtiyaç duyduklar? ilaçlar? ekonomik olarak kar??layam?yor.
Sandoz biyobenzer ve e?de?er antibiyotikler, dermatoloji ve transplantasyon ilaçlar?nda
dünyan?n 1 numaras? olmas?na ilaveten, jenerik kardiyovasküler, merkezi sinir sistemi
(CNS), a?r? kesici ve oftalmolojiden onkoloji, solunum sistemi ve hormonal ilaçlara kadar
de?i?en alanlarda global lider konumundad?r.
Geni? portföyümüz bir dizi teknoloji harikas?, uzat?lm?? sal?ml? ve çok dozlu tabletler,
kremler ve jeller, a??zda da??lan filmler, transdermal patchler, liyofilize ürünler, implantlar ve
inhalerler dâhil formülasyonlar ve ayg?tlarla desteklenmektedir. 1951’de ilk oral penisilinden
Avrupa ve ABD’deki ilk biyobenzerlere kadar pek çok t?bbi yenili?e öncülük eden güçlü
bilimsel köklerimiz vard?r; yeni lanse edilen teknolojilerimiz (ödüllü Forspiro inhaler veya
Fentanyl patch teknolojimiz gibi) pazardaki alternatiflerin ötesinde özgün geli?meler
sunmaktad?r. Standart ürünler sunman?n ötesine giderek sa?l?k sistemine bir dizi destek
hizmetleri ve kombinasyon formüller dahil katma de?erli ilaçlar ekledik. Örnekler Kanada’daki
i?tirakimizin öncülük etti?i “SandozPro” sa?l?k meslek mensubu uygulamalar? ve Sandoz
Almanya’n?n 2005’te lanse etti?i “üçü bir arada” kardiyovasküler “çoklu hap”? da
kapsamaktad?r.
Günlük i?lerimizin temeli ilaçlara eri?imi artt?rmaksa da daha fazla ihtiyaç duyulanlara eri?im
sa?lanmas?yla ilgili kurumsal sorumluluk hedefli bir dizi program da yürütmekteyiz. Bu
programlar k?s?tl? olanaklara sahip toplumlar?n spesifik sa?l?k ihtiyaçlar?n? gidermeyi, t?bbi
bilgilere eri?imi kolayla?t?rmay? ve geli?me kapasitesine yard?mc? olmay? amaçlamaktad?r.
Video of Sandoz: Increasing access to high-quality healthcare
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