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FERRING PHARMACEUTICALS CÂªTIGÅ
PREMIUL FROST & SULLIVAN 2008
Frost & Sullivan Accolade for Ferring Pharmaceuticals

Daniela Bucur, Ferring Pharmaceuticals

Ferring câ¿tigå premiul FROST & SULLIVAN
2008 pentru cea mai competitivå strategie în aria
terapeuticå a hormonului de cre¿tere.

Premiul reprezintå o recunoa¿tere a ini¡iativelor
Ferring în promovarea dispozitivelor fårå ac pentru
terapia cu hormon de cre¿tere. Compania Ferring
oferå ZomaJet® 2 Vision, un dispozitiv de admi-
nistrare fårå ac pentru hormonul såu de cre¿tere,
Zomacton®.

„Datoritå inova¡iei dispozitivelor de adminis-
trare fårå ac, precum ¿i datoritå eviden¡elor clinice
care demonstreazå preferin¡a crescutå a copiilor
fa¡å de administrarea fårå ac a hormonului de cre¿-
tere, Ferring ¿i-a demonstrat superioritatea, venind
în întâmpinarea nevoilor acestor pacien¡i în aceas-
tå arie terapeuticå“, sus¡ine analistul Prakabar
Sampath, de la Frost & Sullivan.

Majoritatea utilizatorilor de hormon de cre¿tere
sunt copiii sub vârsta de 15 ani. Complian¡a paci-
en¡ilor reprezintå o problemå pentru tratamentul
cu medicamente care necesitå administrare zilnicå.
Analiza Frost & Sullivan pe utilizatorii finali su-
gereazå cå peste 30% dintre copiii care folosesc
metode tradi¡ionale de injectare doresc så între-
rupå tratamentul din cauza inconvenientelor create.
Complian¡a scåzutå la tratament este cauzatå de
„frica de ac“, precum ¿i de durerea provocatå de
administrarea injec¡iilor.

Ferring a lansat ZOMAJET® 2 VISION în
Europa, în 2002. A fost unul dintre pionierii siste-
melor fårå ac pentru terapia cu hormon de cre¿tere,
ob¡inând o alternativå idealå pentru administrarea
hormonului de cre¿tere la copii.

Ferring este puternic angajatå în îmbunåtå¡irea
cuno¿tin¡elor medicilor. Pentru mai mult de douå
decade, Ferring a sponsorizat programul de instruire,

gåzduit de Societatea Europeanå de Endocrino-
logie Pediatricå (ESPE). Aceste programe sunt
menite så promoveze în rândul medicilor noile
tendin¡e ¿i tratamente din domeniul endocrinologiei.

„Compania încurajeazå, de asemenea, discu-
¡iile ¿i interac¡iunile dintre endocrinologii pediatrii
tineri ¿i cei cu experien¡å mai vastå în domeniu,“
subliniazå Sampath. „Grant-ul educa¡ional oferit
de Ferring pentru astfel de programe de instruire
reflectå angajamentul fa¡å de asigurarea calitå¡ii
educa¡iei medicale în rândul tinerilor endocrinologi.“

Premiul Frost & Sullivan pentru cele mai bune
practici este oferit acelor companii care demon-
streazå realizåri excep¡ionale ¿i performan¡e supe-
rioare în arii precum leadership, inova¡ia tehnolo-
gicå, servicii cåtre clien¡i, dezvoltarea strategicå a
produselor.

DESPRE FERRING PHARMACEUTICALS

Cu biroul central în Elve¡ia, Ferring Pharma-
ceuticals este o companie specializatå ce se ba-
zeazå pe cercetare ¿i dezvoltare de produse origi-
nale, prezentå la nivel global. Compania identificå,
dezvoltå ¿i marcheteazå produse inovative în arii
terapeutice precum endocrinologia, gastroentero-
logia, urologia, infertilitatea ¿i obstetrica.

DESPRE FROST & SULLIVAN

Compania de consultan¡å în afaceri Frost &
Sullivan faciliteazå clien¡ilor såi accelerarea pro-
cesului de dezvoltare ¿i a performan¡elor superioare
în dezvoltare, inova¡ie ¿i leadership. Frost & Sullivan
are peste 45 de ani de experien¡å în parteneriate cu
1.000 de companii globale, afaceri emergente ¿i
investi¡ii, având 31 de birouri pe 6 continente.
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