Novartisova zaveza
bolnikom in negovalcem
Naš cilj je upoštevati vidike skupnosti bolnikov in negovalcev ter jih vključiti
v naše vsakdanje delo.
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200 milijonov 108.514

DRUŠTEV BOLNIKOV
je prispevalo k
oblikovanju te zaveze.

BOLNIKOV
je zastopanih preko
sodelujočih društev bolnikov.

NOVARTISOVIH SODELAVCEV
lahko prispeva k uresničevanju
te zaveze.

Štirje temelji naše zaveze
Spoštovanje in razumevanje
stališča skupnosti bolnikov

Izvajanje odgovornih kliničnih
raziskav

Razširitev dostopa do naših
zdravil

Prepoznavanje pomena transparentnosti
in poročanja

Delimo svoje četrto uspešno leto

84 %

PROGRAMOV ZGODNJIH RAZISKAV
na področju splošnih zdravil je pred prvimi raziskavami na
ljudeh (zdravih prostovoljcih) pridobilo vpoglede bolnikov.
Usmerjeni paneli bolnikov za pet indikacij s potrditvijo
zasnove.
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PROGRAMOV KLINIČNEGA RAZVOJA,2
ki so zajemali 70 kliničnih raziskav in so vsebovali
komponento vključevanja bolnikov, da bi pridobili
bolnikov vidik o zasnovi in/ali izvedbi kliničnih raziskav.

150

POENOSTAVLJENIH POVZETKOV 3
iiz kliničnih raziskav faz 1–4, ki so bili poslani
raziskovalcem, ti pa so jih delili s 27.013 udeleženci
raziskav, in objavljeni na spletnem mestu
novartis.com/clinicaltrials.
1

8.092

DOSEŽENIH BOLNIKOV S PROGRAMI
NADZOROVANEGA DOSTOPA4
Odobrenih je bilo 95 % prošenj za 62 spojin v
95 državah, s čimer je bil zagotovljen dostop
do Novartisovih zdravil že pred izdajo dovoljenja za
promet. Konec leta 2021 se je preko programov
nadzorovanega dostopa zdravilo več kot 13.000
bolnikov.

89

KLINIČNIH RAZISKAV
je vključevalo izide po navedbah bolnikov (PRO),
opravljene pa so bile v 72 državah.

56,2 milijona
BOLNIKOV,5
doseženih s pristopi dostopnosti.

Podatki iz leta 2021 2Komponenta vključevanja bolnikov je opredeljena kot interakcija z bolniki z namenom pridobivanja mnenj, nasvetov ali smernic. 3 www.novctrd.com/#/terms.
www.novartis.com/our-focus/healthcare-professionals/managed-access-programs. 5 Vključuje bolnike, dosežene z zdravili prek programa Novartis Global Health, in bolnike, dosežene
s podpornimi programi, nastajajočimi blagovnimi znamkami in donacijami.
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Naša zavezanost
bolnikom in negovalcem
Dejstva in številke za leto 2021
Spoštovanje in razumevanje
stališča skupnosti bolnikov
Pri globalni iniciativi za informacije, ki pomagajo pri
sprejemanju odločitev, je sodelovalo 162 organizacij
bolnikov z 48 medicinskih področij iz 39 držav. 1
Povezovanje 450 zagovornikov bolnikov iz 37 držav
od Severne in Južne Amerike do Evrope z digitalno
podprto tehnologijo za Evropski vrh o inovacijah za
bolnike (EPIS – European Patient Innovation Summit).
Inavguracijski vrh za azijsko-pacifiško regijo, Srednji
vzhod in Afriko (APPIS – Asia Pacific, Middle East and
Africa Summit) je marca 2021 združil 881 udeležencev,
ki so predstavljali 303 organizacije bolnikov iz 34 držav.
Tretje uvrščena družba po ugledu – ocena več
kot 1920 organizacij bolnikov.2
Drugouvrščena družba na področju avtoimunskih
bolezni.2

Izvajanje odgovornih kliničnih
raziskav
415 bolnikov je sodelovalo v treh študijah o
informacijah, ki pomagajo pri sprejemanju odločitev
o vrstah pripomočkov, tehnologiji ali storitvah, ki naj
bi jih razvili za uporabo pri kliničnih študijah treh aplikacij, namenjenih zmanjševanju bremena zdravljenja in
sodelovanju pri raziskavah.
Bolnikom smo poslali vprašalnike o povratnih
informacijah za 36 kliničnih raziskav, da bi dobili
vpogled v njihove izkušnje pri sodelovanju;
iz 43 držav smo prejeli odgovore 4158 bolnikov.
Na spletni strani ClinicalStudyDataRequest.com
(CSDR)3 je navedenih 226 kliničnih raziskav za
varno in prostovoljno deljenje podatkov.
15 kliničnih raziskav je bilo nastavljenih tako, da
sodelujoči v raziskavi prejmejo posamezne izsledke
(IRR), ko je poročilo o klinični raziskavi javno dostopno.

Tretjeuvrščena družba na področju raka,
nevroloških bolezni in multiple skleroze.2

Razširitev dostopa do naših
zdravil4

Prepoznavanje pomena
transparentnosti in poročanja

Drugouvrščena družba po indeksu dostopnosti
zdravil, ki ocenjuje učinkovitost podjetij pri
zagotavljanju dostopnosti zdravil za bolnike.

Na spletni strani novartisclinicaltrials.com, kjer
so javnosti dostopni izsledki kliničnih raziskav,
je objavljenih 2877 kliničnih raziskav.

1 milijarda zdravljenj bolnikov z malarijo od leta 1999,
od tega več kot 90 % zagotovljenih brez dobička.

Javnosti je za namene obveščanja na voljo 23
člankov in 48 letakov/povzetkov, objavljenih o
vpogledih, ki smo jih dobili od skupnosti bolnikov.

Leta 2021 smo tržišču predstavili 26 novih blagovnih
znamk (EMB – Emerging Market Brands) iz
portfelja farmacevtskih izdelkov družbe Novartis in
pet s področja onkologije. S temi lansiranji zdravil je
družba Novartis dosegla 483.459 bolnikov prek
portfelja EMB, kar je 31-odstotno povečanje glede
na leto 2020.
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V poročilu Transfer of Value (Prenos vrednosti) je
objavljena podpora 1284 organizacijam bolnikov
in sodelovanje z njimi v 76 državah.5

Nanaša se samo na globalne in regionalne iniciative/dejavnosti. 2 Corporate Reputation of Pharma in 2020, izdaja april 2021. 3 www.clinicalstudydatarequest.com/.
www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/reporting-disclosure/transparency-disclosure/patient-group-funding.
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