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Grija pentru pacien?i

[1]

Novartis colaboreaz? cu comunit??ile pacien?ilor din întreaga lume pentru a descoperi
noi modalit??i de îmbun?t??ire ?i prelungire a vie?ii oamenilor. Investi?iile noastre
semnificative în cercetare ?i dezvoltare stau la baza angajamentului nostru de a folosi
inova?ia bazat? pe ?tiin?? pentru a adresa unele dintre cele mai dificile probleme de
asisten?? medical? ale societ??ii. Doar prin colaborare putem îmbun?t??i beneficiile
pacien?ilor ?i putem schimba practica medicala.
Recunoa?tem importan?a în?elegerii de c?tre pacien?i ?i de c?tre cei care îi îngrijesc cu
privire la ceea ce pot a?tepta din partea Novartis.

Respectarea ?i în?elegerea perspectivei comunit??ii
pacien?ilor
Ne angaj?m s? caut?m ?i s? ascult?m în mod activ opiniile din comunitatea pacien?ilor pentru
a ne ghida în luarea deciziilor pe tot parcursul procesului de dezvoltare ?i comercializare
pentru medicamentele noastre, în beneficiul reciproc al pacien?ilor, al sistemelor de s?n?tate
?i al Novartis.
Ne angaj?m s? oferim oportunit??i de educa?ie care sunt fundamentate prin opiniile
pacien?ilor din comunit??ile lor, s? sprijinim pacien?ii s? caute îngrijirea cea mai potrivit? ?i s?
ajut?m profesioni?tii din domeniul s?n?t??ii s?-?i trateze în mod optim pacien?ii.
Ne angaj?m s? lucr?m pentru a face produsele noastre mai u?or de utilizat, în special pentru
pacien?ii care au limit?ri fizice, ?i vom c?uta sfatul comunit??ii pacien?ilor cu privire la
optimizarea utiliz?rii produselor noastre.
Ne angaj?m s? furniz?m informa?ii u?or de în?eles despre produsele noastre, inclusiv
furnizarea de informa?ii medicale la timp ?i precise profesioni?tilor din domeniul s?n?t??ii,
astfel încât acestea s? poat? sprijini utilizarea adecvat? a produselor noastre pentru pacien?ii
lor.
Ne angaj?m s? respect?m pe deplin independen?a ?i integritatea comunit??ii pacien?ilor ?i
s? lucr?m într-un mod cât mai simplu ?i transparent.

Extinderea accesului la medicamentele noastre

Ne angaj?m s? colabor?m cu comunitatea pacien?ilor ?i cu alte p?r?i interesate, cum ar fi
oficialitati guvernamentale, entit??ile care finan?eaz? servicii de s?n?tate, personalul medical
?i alte companii farmaceutice, pentru a ajuta pacien?ii s? primeasc? medicamentele de care
au nevoie.
Ne angaj?m s? punem în aplicare strategii pentru facilitarea accesului pentru toate noile
noastre medicamente pe baza a trei principii: adresarea prin cercetare ?i dezvoltare a nevoilor
neacoperite ale popula?iei; îmbun?t??irea în continuare a accesibilit??ii medicamentelor
noastre; ?i asigurarea sustenabilit??ii sistemelor de s?n?tate ?i asisten?? medical?.
Ne angaj?m s? continu?m s? oferim solu?ii de acces [2] personalizate ?i fezabile, inclusiv
programe de asisten?? pentru pacien?i, modele comerciale echitabile, modele de afaceri cu
beneficii sociale, modele non- profit ?i dona?ii de medicamente, precum ?i pentru a sprijini
accesul la produse generice ?i biosimilare prin intermediul diviziei noastre Sandoz.
Ne angaj?m s? explor?m op?iuni de a le oferi pacien?ilor accesul la medicamentele noastre
de studiu [3], dac? este necesar, înainte de aprobarea autorit??ilor de reglementare.

Realizarea cu responsabilitate a studiilor clinice
Ne angaj?m s? verific?m opiniile ?i preferin?ele comunit??ii pacien?ilor înc? de la începutul
procesului de dezvoltare a medicamentelor, precum ?i la îmbun?t??irea continu? a modului în
care împ?rt??im informa?ii u?or de în?eles cu pacien?ii înainte, în timpul ?i dup? un studiu
clinic.
Ne angajam sa îmbun?t??im accesul ?i participarea la studiile clinice, folosind opinii ale
pacien?ilor privind desf??urarea studiilor, explorând solu?ii bazate pe noile tehnologii ?i
implementând strategii pentru a ne asigura ca designul studiilor noastre clinice reflect?
diversitatea pacien?ilor.
Sus?inem opinia c? rezultatele studiilor clinice [4] trebuie folosite pentru a ob?ine progrese în
domeniul s?n?t??ii publice ?i ne angaj?m s? oferim comunit??ii pacien?ilor ?i tuturor altora
accesul la informa?ii privind studiile clinice, inclusiv la rezultate acestora,- fie pozitive, fie
negative.
Dup? finalizarea unui studiu clinic Novartis, ne angaj?m s? furniz?m rezultatele pe
clinicaltrials.gov [5] ?i EudraCT [6]. De asemenea, solicit?m ca sponsorii independen?i ai tuturor
studiilor ini?iate de Investigatori (IIT) [7], sus?inute de Novartis, s? fac? publice toate
rezultatele.
Dup? finalizarea cu succes a programelor de studii clinice, ne angaj?m s? înregistr?m noile
noastre medicamente în fiecare ?ar? în care pacien?ii au participat la cercetare. În cazul în
care un medicament este înregistrat dar nu este accesibil comercial, ne angaj?m s? îl
furniz?m, în condi?iile permise de legisla?ia local?, pacien?ilor care au participat la studii
pentru a ne asigura c? tratamentul lor nu va fi întrerupt din motive de disponibilitate.

Recunoa?terea importan?ei transparen?ei ?i a raport?rii
transferurilor de valoare
Ne angaj?m s? împ?rt??im în mod transparent informa?ii privind interac?iunile noastre
cu profesioni?tii din domeniul s?n?t??ii [8] ?i comunitatea pacien?ilor [9] ?i s? dezv?luim
întregul sprijin financiar ?i nefinanciar relevant.
Ne angaj?m s? raport?m în mod constant progresele înregistrate în leg?tur? cu aceste
angajamente.
(Semnat de Comitetul Executiv al Novartis în numele tuturor angaja?ilor Novartis)
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