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Vstup Zentivy do sanofi-aventis zrýchli obnovu liekov na Slovensku
Vstup farmaceutickej spoločnosti Zentiva do farmaceutickej
skupiny sanofi-aventis prinesie na Slovensko obohatenie a modernizáciu v oblasti voľnopredajných liekov a rýchlejší nástup
značkových generík. Týka sa to nielen dostupnosti liekov, ale aj farmaceutickej výroby. V prevádzke v Hlohovi sa začne čoskoro vyrábať
syntetický sildenafil. Akvizíciou Zentivy sa sanofi-aventis stáva vedúcou spoločnosťou na slovenskom farmaceutickom trhu s trhovým
podielom 29 % v počte dodaných balení. Obe spoločnosti ponúkajú
pacientom viac ako 473 registrovaných liekov a liekových foriem
v takmer všetkých terapeutických oblastiach, pričom 11 liekov patrí
do TOP 20 najužívanejších liekov na Slovensku.

„Vysoko si ceníme dôveru slovenských lekárov a pacientov, ktorú
majú voči našim produktom“ – zdôraznil Josef Valenta, generálny
riaditeľ spoločnosti sanofi-aventis Zentiva na Slovensku. Spoločnosť sa
s počtom zamestnancov 1150 stáva najväčším a najvýznamnejším zamestnávateľom na slovenskom farmaceutickom trhu. Kombináciou oboch
spoločností sa skupina sanofi-aventis stala vedúcou farmaceutickou spoločnosťou na trhoch v strednej a východnej Európe (v Českej republike,
na Slovensku, v Turecku, Poľsku, Rumunsku a Rusku). Kombinovaná ponuka produktov je veľmi dobre vyvážená a zahŕňa inovatívne lieky, generiká,
vakcíny a voľnopredajné lieky. Obe spoločnosti ponúkajú približne 800 miliónov balení liekov v rámci celého regiónu za rok.
(red)

Noví predstavitelia asociácií výrobcov v Slovenskej republike
Združenia výrobcov liekov na Slovensku si nedávno zvolili nové
reprezentačné tímy.
Predsedníčkou Asociácie generických výrobcov GENAS sa
stala MUDr. Alena Svoreňová z Teva Slovakia a prvým podpredsedom je PharmDr. Karol Polónii z Krky. Podpredsedami sú Ing. Anna
Lukačovičová z ratiopharm Slovensko, Ing. Martina Mrázová zo
sanofi-aventis Zentiva, PharmDr. Michaela Palágyii zo Sandozu a Ivan
Kraszko zo spoločnosti Mylan.

Novým predsedom Slovenskej asociácie farmaceutických
spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) sa stal
MUDr. Pavol Trnovec z GlaxoSmithKline. Ďalšími členmi predstavenstva sú Daniel Weberr zo spoločnosti Novartis, ktorý bol zároveň
zvolený za podpredsedu, MUDr. Miroslav Lednárr zo sanofi-aventis,
MUDr. Dana Böhmová z Eli Lilly a Klaus Mittmann zo spoločnosti
Bayer.
(red)
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podujatie usporiadajú:
Oddelenie diagnostickej a intervenÈnej rádiológie (ODIR) Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb
(NÚSCH a.s.) a Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenÈnej rádiológie (PS KVIR) pri Slovenskej
rádiologickej spoloÈnosti (SRS) pod záštitou generálneho riaditeùa NÚSCH a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA

www.nusch.sk

www.angio.sk

www.slovakradiology.sk
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