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Η Novartis παρουσιάζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της που 
αναπτύσσεται σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας

Ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της Novartis είναι η επικέντρωση στην καινοτομία μέσω του 
πλέον παραγωγικού προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης στη φαρμακοβιομηχανία.

Με προϊόντα που ικανοποιούν όλο το εύρος των αναγκών της υγειονομικής περίθαλψης, καλύπτονται 
σημαντικά κενά στην πρόληψη και αντιμετώπιση παθήσεων, μέσω καινοτόμων φαρμακευτικών 
προϊόντων, ποιοτικών φαρμάκων χαμηλού κόστους καθώς και της αυτοθεραπείας.

Βασιλεία, 17 Νοεμβρίου 2010 – Η Novartis παρουσίασε σήμερα τη στρατηγική επισκόπηση του 
συνόλου των προϊόντων της εταιρείας που διαθέτουν τη δυναμική για βιώσιμη ανάπτυξη.
 
«Η Novartis δραστηριοποιείται σημαντικά σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της υγείας. 
Επικεντρωμένοι σε στρατηγικές προτεραιότητές, εξασφαλίζουμε την επιτυχία σε ένα μεταβαλλόμενο με 
γρήγορους ρυθμούς περιβάλλον υγείας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Joseph Jimenez, Διευθύνων 
Σύμβουλος της  Novartis. 

Αν και ο τομέας της υγείας θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται στο μέλλον, είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα 
ταχέως και με εντυπωσιακό ρυθμό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και 
προκλήσεις. Η γήρανση του πληθυσμού και τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας οδηγούν σε 
μεγαλύτερες απαιτήσεις για υγειονομική περίθαλψη. Εντούτοις, οι πιέσεις για χαμηλότερες τιμές και οι 
μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας θα ωθήσουν τις εταιρείες σε προσαρμογή της προσέγγισης τους 
στα ασφαλιστικά συστήματα και να δημιουργήσουν ευρύτερα χαρτοφυλάκια που να μπορούν να 
ανταποκριθούν σε ποικίλες και διαφορετικές απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

«Πιστεύω ότι η Novartis είναι μεταξύ των καλύτερα εδραιωμένων εταιρειών στη φαρμακοβιομηχανία έτσι 
ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών και των 
ασφαλιστικών φορέων σε όλο τον κόσμο,» πρόσθεσε ο κ. Jimenez.
 
Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της Novartis παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης με εστίαση σε 
κύριους τομείς δραστηριότητας – Φαρμακευτικά προϊόντα, Οφθαλμολογικά, Γενόσημα Φάρμακα 
(Sandoz), Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας, Εμβόλια και Διαγνωστικά.

Από θέση πρωτοπορίας στην φαρμακοβιομηχανία, η Novartis αναμένεται να επενδύσει στην καινοτομία 
κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, σε μία εποχή  όπου οι άλλες εταιρείες του κλάδου 
περικόπτουν τις δαπάνες στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Επιπλέον, ο Όμιλος Novartis προγραμματίζει να 
ενισχύσει την εμπορική θέση της στις αναδυόμενες αγορές και να αναπτύξει σημαντικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες  στην Κίνα, τη Ρωσία, τη Βραζιλία και την Ινδία.
 
Μεγαλύτερο προβάδισμα στην καινοτομία

Οι συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα αποσκοπούν στην κάλυψη ανεκπλήρωτων μέχρι σήμερα 
θεραπευτικών αναγκών.

- 142 φαρμακευτικά ερευνητικά προγράμματα βρίσκονται σε διάφορα στάδια κλινικής  ανάπτυξης, από 
τα οποία περισσότερα από 35 % είναι στη Φάση  ΙΙΙ ή υπό έγκριση

- Προγραμματισμός για 30 υποβολές φακέλων προς έγκριση φαρμακευτικών σκευασμάτων πριν από το 
τέλος του 2012

- Κορυφαίο στη φαρμακοβιομηχανία ερευνητικό πρόγραμμα με υποψήφια πρωτότυπα εμβόλια 
προοριζόμενα να καλύψουν ανεκπλήρωτες ανάγκες
 
Η Novartis συνεχίζει να ηγείται στη φαρμακοβιομηχανία με τις περισσότερες εγκρίσεις πρωτότυπων 
χημικών μορίων (NME) για φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ έναντι 
των άλλων εταιρειών του κλάδου. Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το φαρμακευτικό ερευνητικό 
πρόγραμμά της σε όλα τα στάδια κλινικής ανάπτυξης μέσω διαρκών επενδύσεων και μιας σταθερής  
ερευνητικής στρατηγικής για πρόληψη ή θεραπεία παθήσεων.

Με περισσότερα από 55 πρωτότυπα χημικά μόρια σε κλινική ανάπτυξη και ποσοστό επιτυχίας έκβασης 
αποτελεσμάτων μελετών Φάσης ΙΙ σχεδόν 50%, οι συνεχείς  επενδύσεις στην έρευνα & Ανάπτυξη 
παραμένει βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Η Novartis διαθέτει ένα από τα πιο δυναμικά φαρμακευτικά ερευνητικά προγράμματα παγκοσμίως με 
περισσότερα από 142 σε κλινική ανάπτυξη, και από τα οποία το 35 % είναι στη Φάση  ΙΙΙ ή υπό έγκριση.

Εντός του 2010, η Novartis πρόκειται να ολοκληρώσει την υποβολή οκτώ (8) φακέλων προς έγκριση 
νέων σκευασμάτων και νέων ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2011, η Novartis αναμένεται να 
ολοκληρώσει την υποβολή 13 ακόμη φακέλων , ενώ άλλες εννέα (9) προγραμματίζονται για το 2012.
 
Επιπλέον, η Novartis επενδύει  δυναμικά στον τομέα ανάπτυξης εμβολίων, κατέχοντας ήδη ηγετική 
παγκοσμίως θέση στον τομέα αυτό με 17 υποψήφια εμβόλια σε διάφορες φάσεις κλινικής ανάπτυξης.

Novartis

Η Novartis AG στον Τομέα της Υγείας παρέχει λύσεις στις αναφυόμενες ανάγκες των ασθενών και των 
κοινωνιών. Επικεντρωμένη αποκλειστικά 

στον Τομέα αυτό, η Novartis διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει άριστα αυτές τις 
ανάγκες: καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, οικονομικώς συμφέροντα γενόσημα φάρμακα, 
εμβόλια και διαγνωστικά, καθώς και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.
 
Η Novartis είναι η μόνη εταιρεία που κατέχει ηγετικές θέσεις σε αυτούς τους τομείς. Το 2009, 
επενδύθηκαν περίπου 7,5 δις δολάρια σε δραστηριότητες Έρευνας και Aνάπτυξης. Με έδρα τη Βασιλεία 
της Ελβετίας, οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 100.000 εργαζομένους και 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 140 χώρες του κόσμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση: 
http://www.novartis.com

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. έχει κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες στα 
συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα 
κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, ενώ λειτουργούν γραφεία στη Θεσσαλονίκη, 
την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Καβάλα, όπου συνολικά απασχολούνται 
περισσότερα από 600 άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.novartis.gr


