
DE 25 DE ANI, JANSSEN CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII PACIENȚILOR DIN ROMÂNIA. 

I.Apartenența la asociații reprezentative ale industriei 
farmaceutice  şi mediului de afaceri din România

Lansarea programului de susţinerea a pacienţilor diagnosticaţi cu schizofrenie 

Organizarea trainingurilor pentru liderii asociaţiilor de pacienţi din România cu privire la Evaluarea 
Tehnologiilor Medicale şi Sistemele de Sănătate

Lansarea programului de teste imagistice gratuite pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer de prostată

Lansarea programului de medicină personalizată „Împreună” prin care pacienţii diagnosticaţi cu leucemie 
limfocitară cronică pot accesa teste genetice pentru primirea opţiunii de medicaţie potrivită profilului lor

Hacking Health Hackathon – prima ediţie a celui mai important hackathon pe teme de sănătate din Europa 
Centrală şi de Est organizat în Bucureşti cu sprijinul Smart Everything Everywhere. Scopul proiectului a fost 
identificarea soluţiilor digitale care pot contribui la îmbunătăţirea sistemului de sănătate din România

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A PRODUCĂTORILOR INTERNAŢIONALI DE MEDICAMENTE (ARPIM)

LOCAL AMERICAN WORKING GROUP (LAWG)

CAMERA DE COMERŢ AMERICANĂ ÎN ROMÂNIA (AMCHAM)

CONSILIUL INVESTITORILOR STRĂINI (FIC)

COALIŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI

• Janssen - membră din anul 2005
• 2012-2014: Preşedinţia Asociaţiei
• 2012-2018: membru în Board
• Conducerea grupurilor de lucru: Healthcare as Investment; Pricing & Clawback; Ethics, Policy, Legal & Finance

• 2010: Janssen – companie membră fondatoare
• 2018-2019: Vicepreşedinte şi membru în Board

• Din 2011: companie membru patron
• 2014-2016: Membru în Board şi Vicepreşedinte; Lider al Grupului de Lucru Sănătate
• 2013-2014; 2017-2018; 2018-2019: Vicepreşedinte al Grupului de Lucru Sănătate

• Din 2014: companie membră și membru activ în Grupul de Lucru pentru Sănătate

• Din 2015: companie membră, fondator al Grupului de Lucru Sănătate şi Lider (2015 din partea AmCham)

INSTITUTUL ASPEN ROMÂNIA
• Din 2017: companie membră și membru al ASPEN Healthcare & Quality of Life Program
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Repere în compania Janssen România:

Înfiinţarea Departamentului Health Care Business Integrity

Înființarea Departamentului Medical

Înfiinţarea Departamentului de Relaţii Guvernamentale

Înființarea unui Departament dedicat relaţiei cu asociațiile de pacienți

Portofoliul Janssen în România acoperă următoarele arii terapeutice:

• BOLI INFECŢIOASE (HIV/ SIDA și tuberculoză)

• HEMATOLOGIE ȘI ONCOLOGIE (mielom multiplu, cancer de prostată, limfom cu celule de manta, leucemie 

imfocitară cronică şi macroglobulinemie Waldenström) 

• IMUNOLOGIE (psoriazis, artrită psoriazică şi boala Crohn)

• NEUROŞTIINŢE (schizofrenie, demență, ADHD şi epilepsie)

• DISTRIBUITOR AL PORTOFOLIULUI BIOGEN PENTRU SCLEROZĂ MULTIPLĂ (din 2017)
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      PROIECTE DE REFERINŢĂ:

Salvarea şi îmbunătăţirea vieţilor femeilor şi copiilor
World Vision “Salvează viețile copiilor de la sate” – program de acordare a kiturilor de igienă, dotarea cabinetelor 
medicale și pregătirea personalului medical din mediul rural și consilierea mamelor de la sate

Prevenirea afecţiunilor în rândul populaţiilor vulnerabile
Centrele Comunitare Generații – campanie împotriva abandonului școlar prin implicarea persoanelor de vârsta a 
treia în pregătirea elevilor cu posibilităţi materiale limitate

Întărirea capabilităţilor personalului medical
ONCO Pal Curriculum  - realizat de către HOSPICE Casa Speranţei – pregătirea şi diseminarea primei curricule de 
îngrijiri paliative din România adresată rezidenţilor din oncologie medicală şi radioterapie
           

          PROIECTE CU PARTICIPARE INTERNĂ:

Bridge to Employment – campanie de promovare a importanței învățământului în rândul elevilor. 
Partener: Junior Achievement

Pedalăm pentru dorințe – campanie de strângere de fonduri pentru îndeplinirea dorințelor copiilor din familii 
defavorizate. Partener: Make a Wish Romania.

Copacul cu dorințe – campanie organizată cu ocazia zilei de 1 iunie pentru îndeplinirea dorinţelor copiilor din 
medii defavorizate. Parteneri: Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, Hopes & Homes for Children. 

      CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE

Proiectul Ahile – campanie de conștientizare adresată publicului general despre micoza picioarelor, prin 
intermediul căreia, medicii înscriși în program au oferit consultații gratuite

Carta Albă a Hepatitei – campanie de combatere a hepatitei C în România

Anti-stigma – campanie de conștientizare a schizofreniei, cu scopul de a reduce stigma socială şi discriminarea 
asupra pacienţilor diagnosticaţi cu această afecţiune, precum şi pentru actualizarea legislaţiei sănătăţii mintale în 
beneficiul acestora şi al personalului medical

Lansarea studiilor: „Indexul de integrare privind sănătatea mintală şi Raport de ţară pentru România”; 
„Să tratăm cu seriozitate: România şi tuberculoza” în parteneriat cu The Economist Intelligence Unit

Susţinerea campaniei „Nu antibiotice la întâmplare” – o iniţiativă a Asociaţiei Colectiv GTG 3010 având sprijinul 
Ministerului Sănătăţii 

Ascultă şi Vorbeşte – campanie de comunicare cu scopul creşterii înţelegerii publice despre schizofrenie şi 
opţiunile de tratament. Parteneri: Asociaţia ARIPI, Inomedica – Centrul pentru Inovare în Domeniul Medical

Ascultă ce Vezi – a doua ediţie a campaniei de comunicare despre schizofrenie şi opţiunile de tratament. Mesaj 
principal: Pacienţii diagnosticaţi cu schizofrenie pot avea o viaţă normală dacă au acces la medicaţia 
corespunzătoare şi la terapie, precum şi cu sprijinul celor din jur. Parteneri: Asociaţia ARIPI, Inomedica – Centrul 
pentru Inovare în Domeniul Medical, Muzeul Naţional de Artă Contemporană (MNAC) şi Comisia de Sănătate a 
Senatului României – parteneriat în vederea promovării sănătăţii mintale.

       PROIECTE ÎN BENEFICIUL IMEDIAT AL PACIENŢILOR

Prima iniţiativă de patient support program (PSP) - cu HOSPICE Casa Speranţei – derulată în parteneriat cu 
medicii de familie pentru managementul durerii  - educarea medicilor de familie privind managementul durerii la 
pacienţii oncologici

De profesie medic – proiect desfășurat în parteneriat cu Foreign Investors Council, ce a constat în organizarea 
de cursuri de comunicare, etică și introducere în industria farmaceutică.

Achiziţionarea şi furnizarea testelor pentru depistarea pacienților cu HIV/SIDA rezistenți la tratament 

Early access programs – lansarea programelor de susținere cu medicamente a pacienților cu afecţiuni precum: 
psoriazis, cancer de prostată, mielom multiplu, hepatită C, HIV, leucemie limfocitară cronică (LLC) 

Campania de sprijin pentru aderența la tratament a pacienților cu tuberculoză multidrog-rezistentă

Lansarea programului de susținere a pacienților diagnosticați cu cancer de prostată 
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