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Večina ljudi verjetno ve, s čim se ukvarjamo. 

Včasih ljudje sprašujejo, za kaj se zavzemamo. 

Zanima jih, kdo smo. 

Smo predvsem navadni ljudje. Nekateri smo znanstveniki, 

nekateri poslovneži, nekateri nekaj vmes. Imamo otroke, za 

katere nas skrbi, in starajoče starše, ki jih imamo neizmerno radi. 

Tako kot vsi drugi, imamo tudi mi svoja upanja in strahove ter 

trenutke radosti in veselja. Poznamo tudi bolečino in stiske.  

Smo skupina ljudi z zelo raznolikimi načini razmišljanja, značaji, 

različnih narodnih pripadnosti, ki smo se zbrali, da bi udejanjili 

sanje dr. Paula Janssena, ustanovitelja ene izmed naših prvih 

farmacevtskih družb: želimo prispevati k izboljšanju zdravja 

bolnikov in smo pripravljeni in sposobni s prizadevnim delom to 

tudi doseči. 

In ne nazadnje – smo podjetje. Razvijamo farmacevtske izdelke 

za varovanje zdravja, ki zadovoljujejo potrebe bolnikov. Razvita 

zdravila nato dobavljamo po vsem svetu. 

Raziskave, ki jih opravljamo na področju razvoja zdravil, so 

nujne, zahtevne  in drage. Zato je za naš obstoj potreben 

ekonomski uspeh. Pri tem se v ničemer ne razlikujemo od drugih 

podjetij. 



 

Hkrati pa ne dopuščamo, da bi nas poslovni uspeh oddaljil od 

bistva – bolnikom, ki čakajo na pomoč in olajšanje, čim prej 

ponuditi učinkovita in cenovno dostopna zdravila. 

Najpomembnejše  za nas je število človeških življenj, ki jih s 

svojimi zdravili rešimo ali izboljšamo njihovo kakovost. Po vseh 

letih delovanja ta življenja štejemo v milijonih. Je lahko še kaj 

spodbudnejšega? Mislimo, da ne. 

Morda boste pomislili, da smo sanjači. Tega niti ne bomo 

zanikali. Še več: smo zanesenjaki. Trdno verjamemo v 

nemogoče. Prepričani smo, da lahko nemogoče, če se stvari 

pravilno lotimo, postane mogoče. Čeprav sta za to potrebna 

vztrajnost in trdo delo, smo že večkrat dokazali, da uspeh

ne izostane. 

Tak pozitiven in optimističen način lotevanja včasih zelo 

zapletenih problemov, na katere naletimo pri raziskavah  na 

področju bolezni, je eden od razlogov, zakaj nam je v desetletjih 

delovanja uspelo razviti številna popolnoma nova zdravila, na 

katera nihče niti pomisliti ni upal ali za katera je veljalo, da jih ni 

mogoče razviti. 

Zato nas lahko imenujete sanjače z realističnim pridihom. 

Pri ustvarjanju in distribuciji teh revolucionarnih zdravil smo 

odvisni od številnih ljudi in njihovega znanja. Še toliko bolj to 

velja danes, ko ponovno iščemo in raziskujemo v novih smereh. 

Razvoj in pošiljanje zdravil na svetovne trge je danes zapleten, 

zahteven in drag proces, v katerem postajajo vse pomembnejši 

tudi zunanji  partnerji.



Da bi se vključili v to novo okolje, smo morali podirati zidove. 

Zato danes uživamo sadove skrbno zgrajene svetovne mreže 

partnerstev na najrazličnejših področjih. Prav naš globalni 

laboratorij nam omogoča zbiranje vseh podatkov, ki nam 

pomagajo obvladovati izzive, s katerimi se spoprijemamo. Ta 

partnerstva so postala naše oči in ušesa pri nenehnem iskanju 

dodane vrednosti. Prek te mreže tudi tesneje sodelujemo z 

vladami, zdravstvenimi zavarovalnicami in izvajalci zdravstveni 

storitev, saj se težko sprijaznimo z mislijo, da učinkovito zdravilo 

ne bi prišlo do bolnika. Lajšanje stisk bolnikov bo vselej naš 

končni cilj. 

Pri tem si ne prizadevamo za svojo potrditev, temveč  želimo s 

svojim delom prispevati k premagovanju  neozdravljivih bolezni 

in zmanjšati trpljenje bolnikov. 

Nekateri boste to imenovali idealizem, nekateri morda popoln 

poslovni načrt. Nam osebno se zdi, da imamo neizmerno srečo, 

ker lahko rečemo, da je to naša služba.  

Hvala za vašo pozornost. 

W
SM

-S
LO

-0
09

-2
71

11
2


