
Bolniki po svetu si želijo le, da bi lahko živeli normalno: da bi snovali 

načrte za naprej, delali, ljubili in uživali življenje. Farmacevtske 

družbe Janssen v okviru korporacije Johnson & Johnson združuje 

vizija novega upanja, zdravja in dobrega počutja, kar želimo prinašati 

milijonom ljudem in njihovim družinam po celem svetu. V družbi 

Janssen združujemo terapevtska znanja družb Janssen - Cilag, 

Janssen Pharmaceutica, Tibotec, Virco, Centocor, Ortho Biotech 

in drugih. Leta 2011 se nam je pridružila še družba Crucell. Vodi nas 

skupno poslanstvo: poiskati še neodkrite rešitve za najbolj pomembne 

zdravstvene probleme današnjega časa. 

Družba Janssen je poimenovana po dr. Paul Janssen-u, ki je pred več 

kot pol stoletja osnoval farmacevtsko raziskovanje v Belgiji. Dr. Paul, 

kakor so ga klicali, je bil zelo nadarjen in navdušen znanstvenik, vendar 

je v svojem bistvu v največji meri ostal zdravnik, ki želi pomagati 

ljudem. Uspel je združiti strokovno odličnost in pravi občutek za 

človeka. Njegov vizionarski način vodenja nas še danes navdušuje za 

izjemne napore, ki jih vlagamo v svoje delo. Izjemne napore, zaradi 

katerih bodo bolniki lahko živeli normalno.
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Osnovni podatki o družbi Janssen

Janssen je skupina farmacevtskih  
družb razširjena po celem svetu 

• delujemo v okviru zdravstvene korporacije Johnson & Johnson s sedežem 

v New Brunswicku, ZDA

• zaposlujemo 40.000 ljudi na petih celinah 

• letno vlagamo približno 4,5 milijarde USD v raziskave in razvoj

• sodimo med 10 najbolj uspešnih družb glede prodaje zdravil na 

svetovni ravni

 Družba Janssen v regiji Evropa, Srednji vzhod  
in Afrika (regija EMEA)

• aktivni smo v več kot 100 državah

• lokalne podružnice imamo v več kot 30 državah

• zaposlujemo več kot 14.000 ljudi 

• v raziskave in razvoj vlagamo več kot 1,5 milijarde € letno

V regiji EMEA imamo 8 centrov za raziskovanje in razvoj

• Beerse v Belgiji

• High Wycombe v Veliki Britaniji 

• Leiden (družb Janssen Biologics in Crucell) na Nizozemskem 

• Val-de-Reuil v Franciji

• Schaffhausen in Bern (družbe Crucell) v Švici 

• Toledo v Španiji

Imamo 10 proizvodnih lokacij, kjer izdelujemo cepiva in zdravila  
za distribucijo po celem svetu

• Beerse, Geel in Olen v Belgiji

• Cork na Irskem

• Latina v Italiji

• Leiden na Nizozemskem

• Madrid (družbe Crucell) v Španiji

• Schaffhausen in Bern (družbe Crucell) v Švici

• Solna (družbe Crucell) na Švedskem

Izjemni napori 
za normalno življenje

Janssen EMEA  
(Evropa, Srednji vzhod in Afrika)

Izjemni napori za  
normalno življenje

države v okviru Janssen EMEA, 
v katerih deluje družba Janssen 
neposredno ali preko partnerjev 
in/ali distributerjev

pisarne, podružnice in strokovne 
enote družbe Janssen

Janssen EMEA  
(Evropa, Srednji vzhod in Afrika)
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Proizvodne lokacije
Centri za raziskovanje in razvoj



Sodelovali bomo z raziskovalnimi ustanovami, vladnimi organi in zdravstvenimi 
strokovnjaki, industrijo in z združenji bolnikov
Obseg naravoslovnega znanja eksponentno narašča. Strokovnjaki s področja 
naravoslovnih znanosti in zdravstveni strokovnjaki naše družbe v vedno 
večji meri sodelujejo z zunanjimi specialisti s številnih drugih področij 
v družbi, na primer z raziskovalnimi ustanovami, z biotehnološkimi 
in tehnološkimi podjetji ter z univerzitetnimi bolnišnicami. 
Zagotovo so možnosti za napredek večje, če združimo 
napore in uporabimo znanje tistih, ki se na posamezen vidik 
najbolje spoznajo, pa če so to bolniki, zdravstveni delavci, 
vladni organi, zakonodajalci ali plačniki: z njihovo pomočjo 
se bomo lahko posvetili najbolj nujnim problemom.

Družba Janssen bo utirala pot bistvenim spremembam
Presegli bomo “zdravljenje s tabletkami” in tradicionalna 
merila terapevtske učinkovitosti. Družba Janssen je 
pripravljena na oblikovanje inovativnih rešitev na področju 
zdravstvene oskrbe, ki bodo zdravstveno učinkovite, hkrati 
pa bodo odgovornim za javno zdravstvo in celotni družbi 
omogočile obvladovanje stroškov. Družba Janssen je 
z zdravstvenimi skladi v Nemčiji in z Ministrstvom za 
zdravstvo v Veliki Britaniji že sklenila sporazume 
o posredovanju celovitih zdravstvenih rešitev 
za ljudi s shizofrenijo. Vodilno vlogo pri vsem 
trudu, ki ga po svetu vlagajo v uvajanje bistvenih 
sprememb, ima prav ekipa Zdravstvenih 
inovacij družbe Janssen (Janssen Healthcare 
Innovation team).

Poiskali bomo inovativne celovite zdravstvene 
rešitve
Z uporabo novih tehnologij in celovite oskrbe bolnikov 
bomo v prihodnje poglobili tudi kakovost zdravljenja s 
peroralnimi oblikami zdravil in s tem omogočili bolj učinkovito 
in posamezniku prilagojeno zdravljenje. Vlagali bomo v razvoj 
genomike, bioloških označevalcev in diagnostičnih metod. 
Redno jemanje naših zdravil bomo bolnikom olajšali s 
tehnološkimi rešitvami in ponujenimi programi pomoči. S 
tem bomo povečali učinkovitost uporabe zdravil in njihovo 
vrednost za bolnike. Svoje rešitve in pomoč bomo približali 
bolnikovemu domu. Tak primer je program “VELCADE 
doma”, ki bolniku z diseminiranim plazmocitomom 
zagotavlja  prejemanje zdravila na domu in mu prihrani 
številne utrudljive vožnje do bolnišnice.

Še naprej bomo ustvarjali ekonomsko vrednost za družbo
Vsaka inovacija prispeva ekonomsko vrednost, ki je še bolj 
izrazita po izteku njenega patenta. Skupni stroški, ki jih ima družba z 
določeno boleznijo, so lahko ogromni, saj vključujejo stroške za zdravila, za 
zdravljenje in oskrbo bolnikov, ekonomske izgube zaradi odsotnosti z dela in pomoči, 
ki jo bolezen zahteva od članov družine. Izsledki raziskav ocenjujejo, da bodo do leta 
2050 znašali v Evropski skupnosti stroški za Alzheimerjevo bolezen 1000 milijard € 
na leto. Katerokoli zdravilo, ki bi lahko zakasnilo začetek bolezni pri posameznem 
bolniku za pet let, bi že samo Evropski skupnosti prihranilo 300 milijard € na leto. 
Naša podenota Janssen Alzheimer Immunotherapy predstavlja družbo, v kateri so se 
posvetili prav razvoju zdravil za to uničujočo bolezen.

NAŠA VIZIJA: NAŠE POSLANSTVO:
leta 2020 bodo v svetu zdravstvene oskrbe prevladovali dobro 

obveščeni in ozaveščeni bolniki, ki bodo želeli, da sta jim najboljše 
znano zdravljenje in preventiva dostopna in cenovno dosegljiva.

V sodelovanju z industrijo, raziskovalnimi ustanovami, 
vladami, zdravstvenimi strokovnjaki in bolniki bomo razvili nove 

terapevtske rešitve za še nerešene zdravstvene probleme.

V tem okolju bo družba Janssen EMEA utirala pot bistvenim 
spremembam v načinu zdravljenja in pri obvladovanju bolezni.

Z neomajno zavzetostjo za svoje bolnike bomo oblikovali inovativne 
celovite zdravstvene rešitve, ki bodo ponovno vzpostavile in še 

povečale kakovost življenja, hkrati pa bomo ustvarjali ekonomsko 
vrednost za družbo.

To bomo dosegli s tesnim sodelovanjem z izvajalci zdravstvenih 
storitev in z razvijanjem sposobnosti naših zaposlenih.

Svojo energijo bomo vlagali na  
petih glavnih terapevtskih področjih:

 • nevroznanost

 • infekcijske bolezni

 • onkologija

 • imunologija

 • srčno-žilne in presnovne bolezni

V sodelovanju z bolniki, zdravniki in drugimi vpletenimi bomo na 
osnovi medsebojnega zaupanja in preglednosti delovanja 

poiskali trajnostne in celovite zdravstvene rešitve.

Še naprej bomo vlagali v svoje zaposlene in jim omogočili osebno 
rast ter spodbujali razvoj tistih, ki nas bodo vodili v prihodnost.

Naš moralni kompas se bo ravnal po načelih  
Creda podjetja Johnson & Johnson.

Delovali bomo pregledno in ohranjali zaupanje vlagateljev
V družbi Janssen poudarjamo pomen preglednosti in odkritega 
dialoga z vsemi, ki vlagajo v razvoj zdravil. Zagovarjamo 
jasno opredeljene in usklajene parametre pravičnih 
postopkov: dogovorjeno ustreznost podatkov, 
komparatorjev, metodologije, pregleda in 
objavljanja, pri obravnavi zdravstvenih, okoljskih, 
socialnih ali ekonomskih podatkov. 
V programu trajnostnega razvoja naše družbe z 
nazivom Cilji zdrave prihodnosti 2015 sta posebej 
poudarjena povečevanje preglednosti poslovanja 
in sodelovanje z zunanjimi partnerji.
Pravilo naše družbe je, da se držimo zelo strogega 
kodeksa pravilnega ravnanja in notranjih sistemov 
nadzora. S tem zagotavljamo, da so vse naše dejavnosti 
ne le v skladu z zakonom in regulativnimi zahtevami, ampak 
izražajo tudi našo zavzetost za oblikovanje zdravstvene oskrbe 
v odkritem dialogu z drugimi zainteresiranimi partnerji.

Izboljšali bomo dostopnost zdravil
Skupna naloga industrije in pristojnih državnih organov 

je omogočiti dostop do zdravil za vse bolnike, ki jih 
potrebujejo. Za doseganje tega cilja se povezujemo 

s pristojnimi državnimi organi. V državah z nizkim 
prihodkom je družba Janssen oblikovala programe 

dostopnosti za pandemske bolezni, kot je 
okužba z virusom HIV oziroma AIDS. Temu cilju 
smo se približali tudi s podpisom sporazumov 
z generičnimi izdelovalci v Južni Afriki in Indiji. 
Pogosto svoja zdravila podarimo, kot smo storili v 

okviru velikega globalnega programa odpravljanja 
glistavosti, s katerim želimo ozdraviti vseh 400 

milijonov otrok, ki so okuženi z glistami.

Še naprej bomo vlagali v svoje zaposlene in jim omogočili 
osebno rast ter spodbujali razvoj tistih, ki nas bodo vodili 

v prihodnost
Moč organizacije je v skupni sposobnosti, strokovnosti in 

znanju tisočev zaposlenih po celem svetu: zdravnikov, 
kemikov, biologov, farmacevtov, laboratorijskih 
tehnikov, administrativnega osebja, finančnih 
strokovnjakov, zaposlenih v proizvodnji, strokovnih 
sodelavcev v prodaji, vodij, tehničnih inženirjev, 
računalniških strokovnjakov...

Napredek, ki ga dosegamo, je rezultat združevanja 
znanja in motivacije zaposlenih v projekte, ki so 

namenjeni bolnikom. Našo skupno prihodnost bomo 
oblikovali v kulturi raznolikosti in z odprtostjo za priložnosti, 

ki jih pomenijo izzivi sedanjega časa.

Pri vsem, kar delamo, si bomo prizadevali za trajnostne rešitve
Trajnostna vizija družbe Janssen je dobila svojo jasno podobo 
v luči štirih P-jev: izdelkov (Product), ljudi (People), Zemlje 
(Planet) in dohodka (Profit). Na vseh štirih področjih 
merimo in izboljšujemo svoje rezultate z najboljšimi 
možnimi tehnologijami. Naši strokovnjaki že v 
zgodnjih fazah razvoja izdelka presojajo vplive 
samega izdelka in postopkov njegove izdelave 
na okolje. Postopki zelene kemije in zelenega 
oblikovanja sodijo v okvir naših standardnih 
postopkov.
V vseh družbah Johnson & Johnson smo po vsem 
svetu že uvedli obsežne programe za zmanjšanje 
obsega odpadkov in izpustov CO

2
 ter za povečanje 

uporabe zelene energije, korporacija pa se je pridružila 
pobudi Reševalcev okolja Svetovnega sklada za naravo 
(World Wildlife Fund Climate Saver).

Pet glavnih terapevtskih področij
Teh pet terapevtskih področij je visoko  na “seznamu prioritetnih zdravil” 
Svetovne zdravstvene organizacije. Sem sodijo številne bolezni, ki prizadenejo 
ogromno število bolnikov po svetu, njihova pogostnost pa še narašča. 
Zavezujemo se, da bomo pomembno prispevali k napredku medicine na teh 
področjih. 

NEVROZNANOST
Razvijamo zdravila za obvladovanje shizofrenije, bipolarne motnje, Alzheimerjeve 

demence, kognitivnih motenj in bolečine. Gradimo na 50-letnih izkušnjah na 
področju nevroznanosti, s svojimi odkritji pa presegamo ustaljene vzorce 

in izdelujemo celo vrsto zdravil, ki omogočajo bolnikom s shizofrenijo 
življenje izven psihiatričnih ustanov. Svoje napore vlagamo 

predvsem v razvoj dolgodelujočih antipsihotikov v obliki raztopine 
za injiciranje, povečevanje rednega jemanja zdravil, vztrajnosti 

bolnikov pri zdravljenju in zmanjševanju hospitalizacij.

INFEKCIJSKE BOLEZNI
Družba Janssen ima zasluge za številne izboljšave na področju 
zdravljenja okužbe z virusom HIV oziroma AIDS-a. Imamo tri 

zdravila, ki zdravijo tri različne stadije bolezni in letno rešijo 
življenje desettisočim bolnikom, okuženim z virusom HIV. 

Razvijamo novo zdravilo za zdravljenje tuberkuloze, ki bo prvo 
tovrstno novo zdravilo po več kot štiridesetih letih. Novo zdravilo 

z direktnim delovanjem proti okužbi z virusom hepatitisa C 
predstavlja novo možnost zdravljenja za 3 % svetovnega 

prebivalstva, okuženega z virusom hepatitisa C.
S pridružitvijo svetovno znanega proizvajalca cepiv, 

družbe Crucell, v letu 2011, omogočamo tudi pomoč 
pri preprečevanju številnih infekcijskih bolezni, ki 
ogrožajo posameznika.

ONKOLOGIJA
V zadnjih desetletjih je družba Janssen predstavila nekaj 

revolucionarnih zdravil, ki niso le podaljšala življenja, 
temveč tudi izboljšala kakovost življenja pri bolnikih z 

rakom, ki se zaradi svoje bolezni ali zdravljenja srečujejo 
z bolečinami in anemijo. Kar 50% bolnikov z diseminiranim  

plazmocitomom se danes zdravi z našim zdravilom. Razvili smo 
novo zdravilo, ki je prvo v svoji skupini in je namenjeno moškim z 

napredovalim rakom prostate, brez drugih možnosti zdravljenja.
V družbi Janssen raziskujemo nova zdravila za zdravljenje raka 

dojke, pljuč, jajčnikov, prostate, debelega črevesa in danke 
ter malignih bolezni limfocitov B. Naš cilj je spremeniti rak v 
bolezen, ki jo je mogoče preprečevati, kronično zdraviti ali 
povsem ozdraviti.

IMUNOLOGIJA
Z raziskovanjem in razvijanjem bioloških zdravil ostajamo 

vodilni na področju preoblikovanja zdravljenja bolnikov s 
kompleksnimi imunološkimi boleznimi, kot so revmatoidni in 

psoriatični artritis, vnetne bolezni črevesja, psoriaza in ankilozirajoči 
spondilitis. Z zdravljenjem, ki zahteva samo štiri injekcije na leto, danes 

lahko pomagamo tisočem bolnikov z zmerno do hudo psoriazo. Poleg tega 
povečujemo dostopnost zdravil za revmatoidni artritis na Srednjem Vzhodu in v Afriki.

SRČNO-ŽILNE IN PRESNOVNE BOLEZNI
Bolezni srca, sladkorna bolezen in debelost predstavljajo v 21. stoletju vedno 
večje zdravstvene probleme. V vedno več predelih sveta je način prehrane in 
življenja ljudi privedel do stanja, ki postaja kritičen zdravstveni problem svetovnih 
razsežnosti. V naši regiji EMEA bo demografska evolucija v smeri staranja 
prebivalstva povečala število srčnih bolnikov in težav s sladkorno boleznijo.
V družbi Janssen se zavezujemo, da bomo na novo odprtem področju raziskovanja 
odkrili zdravila za navedene kronične in obremenjujoče bolezni.


