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Sa?l?k Hizmetlerine Eri?im
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Sandoz dünyan?n ikinci büyük jenerik ilaç üreticisidir. ?laçlar? ekonomik hale getirme ve
geli?mekte olan ve geli?mi? ülkelerde ilaçlara eri?imi geni?letme konusunda önemli bir rol
oynamaktay?z. Amac?m?z? insanlar?n ya?amlar?n? iyile?tirerek uzatman?n yeni yollar?n?
ke?fetmek olarak görmekteyiz.
Dünyadaki insanlar?n kaliteli ilaçlara eri?ebilmesi için yeni yakla??mlara öncülük etmekteyiz.
Bu artan sa?l?k hizmetleri ihtiyac?n? desteklemek için toplumun yetene?ine katk?da
bulunma ?eklimizdir.

Sa?l?k Hizmetlerine Eri?imdeki Pozisyonumuz
Novartis’in bir parças? olarak Sandoz esasen daha çok insan hastal?klardan korunma, te?his
ve tedavi konusunda e?itilir ve do?ru ilaçlar daha fazla ki?iye ula?t?r?l?rsa hasta
sonuçlar?n?n daha da iyile?tirilebilece?ine inanmaktad?r.
Eri?im bizim için sadece bir i? stratejisi de?il i? modelimizin temel parçalar?ndan biridir.
Sa?l?k etkinlikleri ve hedeflerimize eri?imimizin yan?s?ra ula?t???m?z hasta say?s? da web
sitemizdeki kurumsal sorumluluk raporu [2] içerisinde bulunabilir.
Global toplum çifte zorlukla yüz yüzedir: dünyan?n belirgin bölgelerinde en temel ilaçlara
eri?im halen bile k?s?tl?d?r ve sa?l?k masraflar?n?n toplumlar ve bireyler üzerindeki mali
yükü artmaya devam etmektedir1. Sa?l?k hizmetlerine global eri?im konusunda Sandoz’un [3]
kendi yapt??? ara?t?rma bizi bu zorluklar? üç belli gruba ay?rmaya sevk etmi?tir. Tüm
toplumlar?n ?unlara ihtiyac? oldu?una inan?yoruz:
T?bbi kapasiteyi güçlendirme [4]
?laçlara eri?imi artt?rma [5]
T?bbi bilgiye eri?imi geli?tirme [6]
Yenilikçi ve jenerik ilaçlar?n ekonomikli?ini ve mevcudiyetini sürdürülebilir k?lma ve ayn?
oranda artt?rabilmek için yeni i? yakla??mlar?na ihtiyaç duyuldu?una inanmaktay?z. Sa?l?k
hizmetlerine eri?im için “her ?eye uyan tek model” diye bir yakla??m yoktur. Örne?in bu
yüzden Novartis Access [7]’i geli?tirdik.
Hastalar?n sa?l?k hizmetlerine eri?imini iyile?tirmek Novartis’in uzun vadeli taahhüdüdür ve
kendimizi çabalar?m?z? sürekli ö?renmeye ve bunu ortaklar?m?za da uyarlamaya
yo?unla?t?r?yoruz, böylece hep birlikte insanlar?n ya?amlar?n? iyile?tirip uzatabiliriz.
Sa?l?k hizmetlerine eri?imi geni?letmek üzere di?erleriyle i?birli?i yaparak çözümün bir
parças? olabiliriz ve olaca??z.
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