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Ravivaldkonnad

[1]

Meie ülemaailmne ravimivalik koosneb rohkem kui 50 peamisest turustatavast tootest, millest
mitmed on oma valdkonna juhtivad innovatiivsed ravimid. Ainuüksi 2014. aastal omistati
Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja Jaapanis Novartisele 13 uue ravimi müügiluba.

Südame-veresoonkonna ja ainevahetussüsteem

Novartise südame-veresoonkonna ja ainevahetussüsteemi valdkonna meeskonnad tegelevad
uudsete ravimeetodite ja -lahenduste uurimise, arendamise ja tootmisega, et vähendada
nendest haigustest tingitud koormat kõikjal maailmas. Meie tegevus on suunatud südant,
neere, maksa ja veresooni kahjustavatele haigustele, et saavutada paremad ravitulemused.
Rohkem teavet südamepuudulikkuse, teadlikkuse suurendamise ja meie üldsuse teadlikkuse
suurendamise kampaaniaga ühinemise kohta leiate aadressilt KeepItPumping.com [2].

Oftalmoloogia

Novartis on pühendunud oftalmoloogiliste ravimite ja seadmete uurimisele, arendamisele ja
tootmisele. Meie missioon oftalmoloogias on leiutada, arendada ja toota innovatiivseid tooteid,
mis parandaksid silmade tervist ja tõstaksid elukvaliteeti.
Rohkem teavet meie tegevuse kohta silmahaigustega inimeste aitamiseks leiate aadressilt
www.setyoursights.com [3].

Hingamisteed

Lähtudes oma pikast ajaloost esmatasandi tervishoiu rahuldamata vajaduste lahendamisel on
Novartise eesmärk parandada hingamisteede haigustega elavate sadade miljonite inimeste
ravi. Soovime pakkuda igale patsiendile õigel ajal õiget ravimit, et ravida kroonilist
obstruktiivset kopsuhaigust (KOK) ja rasket allergilist astmat, mis mõlemad on levinud
terviseprobleemid.
Kui Teil on KOK, külastage lehekülge www.copdlifeiscalling.com [4].
Kui Teil on astma, külastage lehekülge www.mylifemybreath.com [5].

Neuroloogia

Novartisel on neuroloogias 60-aastane ajalugu. Pakume oma patsientidele ja arstidele
ravimeid erinevate haiguste raviks, nagu sclerosis multiplex, Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi,
epilepsia ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH); arendame innovatiivseid ravimeid sclerosis
multiplex’i, Alzheimeri tõve ja neuromuskulaarsete haiguste raviks. Kasutame oma töös uusi
teadmisi inimese geneetikast, uusi kuvatehnoloogiaid ja teisi uuenduslikke lähenemisi, et
mõista ajuhaiguseid seeläbi paremini ja pakkuda patsientidele üle kogu maailma
innovatiivseid ravimeid.
Rohkem teavet sclerosis multiplex’iga elavate inimeste kohta leiate aadressilt
www.livinglikeyou.com [6].

Immunoloogia ja dermatoloogia

Meie immunoloogia ja dermatoloogia valdkond muudab inimeste elusid, ennetades
progresseeruvaid haiguseid ja ravides edukalt kaasuvaid haiguseid dermatoloogia,
reumatoloogia ja transplantatsioonide erialal, kus on puudu suur hulk tõhusaid ravilahendusi.
Rohkem teavet raskete nahahaigustega patsientide kohta leiate aadressilt
www.skintolivein.com [7].
Rohkem teavet meie tegevuse kohta anküloseeriva spondüliidiga inimeste aitamiseks leiate
aadressilt www.thisaslife.com [8].

Onkoloogia

Onkoloogia valdkonnas on Novartis täppisonkoloogia kasutuselevõtmise liider.
Täppisonkoloogia tähistab pidevalt täienevat arusaama sellest, kuidas vähkkasvajad genoomi
tasemel tekivad ja kuidas leiutada harvikdiagnooside ravimeid, et tagada seeläbi patsientidele
parem ravitulemus. Meie uurimused on ajendatud tunnustatud teaduslikust ja kliinilisest
strateegiast ning keskenduvad tõhusate ravilahenduste leidmisele.
Rohkem teavet vähkkasvajate ja harvikhaigustega patsientide elu muutmise kohta leiad
aadressilt www.novartisoncology.com [9].

Raku- ja geeniteraapia

Novartis Pharmaceuticals on kokku pannud spetsiaalselt raku- ja geeniteraapia arendamisele
ja kaubanduslikule tootmisele suunatud üksuse. Geeniteraapia tootevaliku eesmärk on
parandada ravivõimalusi erinevate eluohtlike haiguste (sealhulgas vereloome vähkkasvajate,
sirprakulise aneemia, talasseemiate ja teiste verehaiguste) käes kannatavatel inimestel,
selleks immuunsüsteemi asendades, uusi paljunevaid immuunrakke juurde tuues või
taaskäivitades.
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