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Sandoz 8 ilde toplam 667 eczac? ile bir araya geldi

?laç pazar?n?n global lideri Sandoz, eczac?lar bulu?mas?n? Mersin’de gerçekle?tirdi?i
toplant?yla tamamlad?. Mersin’de eczac?larla bir araya gelen Sandoz Türkiye ve Ortado?u
Bölgesi Ba?kan? Dr. Ecz. Teknolog Altan Demirdere, “?lac?n Tarihi ve Modern ?lac?n Ke?fi &
Dünyada ve Türkiye’de ?laç Sanayi” ba?l?kl? sunum yapt?.
Mersin’deki Hilton Otel’de gerçekle?en “Eczac?l?k ve ?laç” ba?l?kl? toplant?da, Prof. Dr. Ecz.
Osman Özdemir ile Sandoz Türkiye ve Ortado?u Bölgesi Ba?kan? Dr. Ecz. Teknolog Altan
Demirdere konu?mac? olarak yer ald?.
Sandoz Türkiye ve Ortado?u Bölgesi Ba?kan? Dr. Ecz. Teknolog Altan Demirdere, “?lac?n
Tarihi ve Modern ?lac?n Ke?fi & Dünyada ve Türkiye’de ?laç Sanayi” konular?n? kapsayan
sunumunda, ilaçta Ar-Ge harcamalar?ndan “Bir tabletin vücuttaki hikâyesi”ne kadar her
yönüyle ilac? anlatt?.

Dünyada ilaç pazar? büyüyor, s?ralamada Türkiye
geriliyor
?laç sanayinde Ar-Ge’nin ciroya oran?n?n tüm endüstrilerin ortalamas?n?n üç kat? oldu?unu
ifade eden Demirdere, “Bu oran g?dada %1, otomotivde % 4, teknolojik donan?mda %8,
yaz?l?m ve bilgisayarda %10 iken en yüksek Ar-Ge harcamas? %14 ile ilaç sanayine aittir”
dedi.
Toplant?da dünya ilaç pazar?n?n son 10 y?lda iki kat art?? gösterdi?ine de de?inen Altan
Demirdere, buna kar??n Türkiye’nin ayn? h?z? yakalayamad???n? belirterek ?unlar? söyledi:
“Türkiye son 6 y?lda % 25 oran?nda küçülerek dünya ilaç pazar?nda 6 basamak indi. 2008
y?l?nda 13’üncü s?rada olan Türkiye maalesef bugün dünya ilaç pazar?nda binde 7’lik pay?
ile 19’uncu s?raya gerilemi? durumda.”
Dünya ilaç pazar?n? rakamlarla masaya yat?ran Demirdere, Türkiye’nin bu tablodaki yerine
ili?kin de?erlendirmelerde bulundu. Bu organizasyonun halka en yak?n sa?l?k dan??manlar?
olan eczac?lar aç?s?ndan önemine de?inen Demirdere, "Bugün dünyada 2 bini a?k?n ilaç
fabrikas?nda üretilen yakla??k 800 bin ilaç ve bu ilaçlar?n takdim edildi?i 1,5 milyonun

üzerinde farkl? galenik form mevcut. ?lac? son noktada hastaya sunan eczac?lar?n, ak?lc?
ilaç kullan?m? konusunda da çok önemli rolü oldu?una inan?yoruz" dedi.
Prof. Dr. Ecz. Osman Özdemir ise “De?i?en Eczac?l?k” ba?l?kl? sunumunda, geleneksel
dönemden insan odakl? uygulamalar dönemine kadar eczac?l???n geli?imini ele ald?. Prof.
Özdemir, “Yedi y?ld?zl? ça?da? eczac? kime nedir?” sorusuna detaylar?yla yan?t vererek,
Türkiye’deki iyi eczac?l?k uygulamalar?n? anlatt?.
Türkiye’nin 8 kentinde eczac?larla bir araya gelmeyi amaçlayan Sandoz, daha önce Adana,
Gaziantep, Samsun, Konya, ?zmir, Antalya ve Kayseri’de eczac?larla bir araya gelmi?ti.
Sandoz 8 kentteki ziyaretleri ile 667 eczac? ile bulu?tu.

Sandoz hakk?nda Sandoz hakk?nda
Sandoz, farmasötik ilaçlar ve biyobenzerlerde küresel bir ?sviçre’li liderdir. Dünya çap?ndaki
Novartis Group’un bir parças? olarak amac?m?z, insanlar?n hayatlar?n? iyile?tirmek ve
uzatmak için yeni yöntemler ke?fetmektir. Dünya genelinde insanlara yüksek kalite ilaçlara
eri?melerinde yard?mc? olmak üzere, yeni yakla??mlara öncülük ederek, artan sa?l?k
ihtiyaçlar?n? desteklemek için topluma katk?da bulunmaktay?z. Tüm büyük tedavi alanlar?n?
kapsayan, 1.000 molekülün üzerindeki portföyümüz, 2015 sat??lar?nda 10,1 milyar Amerikan
dolar? olarak hesaplanm??t?r. 2015 y?l?nda ürünlerimiz, 500 milyondan fazla hastaya
ula?m??t?r ve bu say?n?n bir milyara ç?kmas?n? amaçlamaktay?z.
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