Καθώς εστιάζουμε στους ασθενείς,
είναι σημαντικό να γνωρίζουν τι να
αναμένουν από τη Novartis
Πρόσβαση στα Καινοτόμα Φάρμακά μας:

Συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους ώστε να
βρίσκουμε λύσεις και να παρέχουμε τη σωστή
θεραπεία στο σωστό ασθενή τη σωστή στιγμή το
ταχύτερο δυνατόν.

Τι Μπορούν να
Αναμένουν οι
Ασθενείς από τη
Novartis

Ασφάλεια των Ασθενών: Δεσμευόμαστε στην παραγωγή και διάθεση

ποιοτικών φαρμάκων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, ώστε
να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ασθενών.

Σεβασμός της Άποψης των Ασθενών: Πιστεύουμε στην ενεργή

συμμετοχή των ασθενών και των πολιτών για τη βελτίωση των
υπηρεσιών υγείας και της εξέλιξης των ασθενειών αυτών.
Διαφάνεια & Ακεραιότητα Δεδομένων για τα Καινοτόμα Φάρμακα:

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη των ασθενών για εμπιστοσύνη
στα φάρμακά μας, καθώς και ότι μπορεί να επιθυμούν να
έχουν οι ίδιοι πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση.
Υποστηρίζουμε την ανάγκη για τήρηση υψηλών
δεοντολογικών αρχών ελέγχου και διαφάνειας κατά την
κλινική έρευνα.

Συνεισφορά στο Σχεδιασμό των Κλινικών Μελετών: Αναγνωρίζουμε

ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες των ασθενών σχετικά με τη νόσο τους
είναι πολύτιμες κατά το σχεδιασμό των πρωτοκόλλων των κλινικών μελετών και των
στόχων τους.

Εμπνεόμαστε από τους
ασθενείς
Αυτή η έμπνευση μας παρέχει κίνητρα
ώστε να φέρουμε την επανάσταση στην
έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή
καινοτόμων φαρμάκων υψηλής ποιότητας
που βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη
ποιότητα, δίνοντάς τους περισσότερο
χρόνο να κάνουν τα πράγματα που έχουν
σημασία για εκείνους
Για να κάνουμε το καλύτερο για τους
ασθενείς μας, δεν αποδεχόμαστε το
status quo. Εργαζόμαστε για να
διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε
καινοτόμες θεραπείες σε περισσότερους
ασθενείς παγκοσμίως ώστε η κοινωνία
και οι ασθενείς να μπορέσουν να
επωφεληθούν το ταχύτερο δυνατό
Το εύρος και η ισχύς της έρευνας και
ανάπτυξης φαρμάκων μας, μας
διευκολύνει να αλλάξουμε την ιατρική
πρακτική και να φέρουμε περισσότερα
ρηξικέλευθα αποτελέσματα με
πραγματικά οφέλη στους ασθενείς και
στην κοινωνία
Συνεργαζόμαστε με επιστήμονες και
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο καθώς
μέσω της συνεργασίας μπορούμε να
επιτύχουμε περισσότερα
Θέτουμε συνεχείς προκλήσεις στον
i
εαυτό μας σε ό,τι κάνουμε, με τα
υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης,
ακεραιότητας και αποτελεσμάτων ώστε
να διασφαλίσουμε και στο μέλλον την
καινοτομία για τους ασθενείς, την
κοινωνία και τη Novartis

