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Krka je družbeno
odgovorno podjetje

UVODNIK

Obdobje okoli novega leta je ponavadi čas, ko si postavljamo
nove cilje in sami sebi marsikaj obljubimo. Potem pa upamo,
da nam bodo prijazni decembrski gospodje z brado želje
izpolnili. V uredništvu revije V skrbi za vaše zdravje smo se
odločili, da tudi mi vam, našim zvestim bralkam in bralcem,
izpolnimo kakšno željo. Pogosto dobivamo vaša pisma in med
drugim ste nam že večkrat pisali, da bi radi bolje spoznali
podjetje Krka. Vaša želja se izpolnjuje s številko, ki je pred
vami. V slogu Božička in Dedka Mraza revija prinaša tudi darilo:
ponujamo vam možnost, da Krko obiščete.
Ali ste vedeli, da je bila ustanovljena že leta 1954, danes pa
v Sloveniji in tujini zaposlujemo že več kot 6000 ljudi? Če
želimo razvijati in izdelovati odlične izdelke visoke kakovosti,
ki so učinkoviti in varni, ter jih uveljaviti na visoko razvitih
evropskih tržiščih, nas mora biti veliko. Samo število ljudi pa za
uspeh seveda ni dovolj. Potrebujemo veliko znanja in izkušenj,
pa tudi vztrajnosti in trdega dela. To nas je pripeljalo med
vodilna generična podjetja v Evropi.
V uredništvu revije smo prepričani, da bo tokratna številka
odgovorila na precej vaših vprašanj. Z naslednjo številko, ki bo
izšla februarja 2008, pa se bomo znova vrnili k zdravstvenim
temam.
Kot večina ljudi smo si tudi v Krki za leto 2008 postavili nove
cilje. Prepričani smo, da jih bomo izpolnili in vam v novem letu
ponudili številne vrhunske izdelke.
Za konec pa naj vam zaželim prijetno branje in veliko lepega
v novem letu.

Metka Miklavič
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mag. Metka Miklavič

Krka nekoč
in danes
Pred dobrimi sto leti, natančneje
leta 1906, je družina Andrijanič
v središču Novega mesta kupila
lekarno Pri Angelju. Iz nje je
leta 1954 nastal farmacevtski
laboratorij Krka, prvi v Sloveniji
in četrto tovrstno podjetje v naši
takratni državi. To predstavlja
tudi uradni začetek Krke,
tovarne zdravil. Iz romantičnega
laboratorija, kot se zdi z današnje
perspektive, se je razvilo eno
vodilnih generičnih farmacevtskih
podjetij v Evropi.
Nato se je vse odvijalo zelo hitro. Že leta 1958 je
bilo zaposlenih 87 delavcev, leto kasneje se je Krka
preselila v nove prostore, leta 1962 je bil zgrajen
prvi proizvodni obrat z laboratoriji v Ločni, leta
1967 pa so odprli dotlej največjo Krkino naložbo:
obrat za proizvodnjo antibiotikov.

Notranjost Andrijaničeve lekarne
december 2007



Tovarna Krka v Novem mestu

Z veliko motivacije in drznih idej, z ogromno
znanja in vedno več izkušnjami je Krka tudi
v naslednjih letih intenzivno širila svoje proizvodne
zmogljivosti in vlagala v razvojno-raziskovalno
dejavnost. Leta 1957 je proizvedla 130 milijonov
tablet, danes pa jih že šestdesetkrat več.
V razvojno-raziskovalno dejavnost vlaga 8 odstotkov
svojih prihodkov, kar jo kot edino slovensko podjetje
uvršča med 250 vodilnih podjetij v Evropi, ne glede
na panogo.
Prve Krkine prodajne poti so seveda vodile na
tržišča tedanje Jugoslavije, že v šestdesetih letih
pa se je Krka intenzivno usmerila tudi na tuja
tržišča, kamor danes izvozi več kot 80 odstotkov
celotne proizvodnje. Iz začetne proizvodnje
predvsem licenčnih izdelkov se je v osemdesetih
letih strateško usmerila v razvoj lastnih generičnih
izdelkov z dodano vrednostjo.
Krka je svojo mednarodno marketinško mrežo
in svoj položaj na tujih tržiščih še okrepila po
osamosvojitvi Slovenije. V tujini je ustanavljala
predstavništva in podjetja, pa tudi najsodobnejše
tovarne: leta 2001 je bila odprta tovarna v
Varšavi, dve leti kasneje v Moskvi in leta 2004
še v Zagrebu. Leta 2001 je Krka v Novem mestu
odprla eno najsodobnejših farmacevtskih tovarn za
proizvodnjo trdnih oblik zdravil – Notol, junija 2007
pa še najsodobnejši obrat za sintezo učinkovin.
Prelomni dogodek na Krkini razvojni poti pa
je tudi nedavni prvi nakup tujega generičnega
farmacevtskega podjetja.
Krka ima pred seboj še veliko ambicioznih ciljev, ki
jih bo prav gotovo tudi uresničila.

Naši izdelki
so plod
lastnega
znanja
V tokratni številki revije V skrbi
za vaše zdravje smo se pogovarjali
z direktorico Marketinga in
direktorico programa Farmacevtika
Elizabeto Suhadolc.
Na kratko nam je orisala Krkine
dosežke v več kot 50 letih, trenutni
položaj in za našo revijo pogledala
tudi v prihodnost.

Krka je eno največjih generičnih
farmacevtskih podjetij v Evropi. Kako
bi podjetje predstavili kot direktorica
Marketinga?
V Krki smo ponosni na to, da smo v dobrih 50 letih
iz majhnega farmacevtskega laboratorija, v katerem
je delalo devet ljudi, zrasli v veliko mednarodno
podjetje. Naš razvoj in dosežke najlepše prikažejo
konkretni podatki: danes je v Krki zaposlenih prek
6000 ljudi, od tega več kot tretjina v približno
50 podjetjih in predstavništvih v tujini. V 70 državah
sveta prodajamo več kot 200 zdravil v več kot
400 oblikah in presegamo 750 milijonov evrov
prodaje letno. Naše letne proizvodne zmogljivosti
dosegajo 7,5 milijarde tablet, torej izdelamo precej
več kot eno tableto za vsakega Zemljana. V razvoj
novih izdelkov pa vlagamo okoli 8 odstotkov letne
prodaje, kar pomeni prek 60 milijonov evrov.
Čeprav več kot 80 odstotkov izdelkov prodamo

»Kot veste, smo v novembru 2007 kupili
prvo podjetje v tujini. Z nakupom
generičnega farmacevtskega podjetja
na severu Nemčije bomo še okrepili
svoj položaj na velikem in zahtevnem
zahodnoevropskem trgu.«
mag. Elizabeta Suhadolc, mag. farm., direktorica
Marketinga in direktorica programa Farmacevtika
v tujini, je domači trg za nas eden najpomembnejših.
In tu smo kljub čedalje ostrejši konkurenci vodilno
farmacevtsko podjetje.

Nam lahko na kratko razložite, kaj je Krkina
osnovna dejavnost?
V Krki razvijamo, izdelujemo in tržimo zdravila na
recept, izdelke za samozdravljenje, ki jih v lekarnah
lahko kupite brez recepta, kozmetične in veterinarske
izdelke. Že konec osemdesetih let smo se strateško
usmerili v razvoj lastnih generičnih zdravil z dodano
vrednostjo. To pomeni, da so naši izdelki rezultat
lastnega znanja, razviti in izdelani na podlagi lastnih
inovativnih postopkov, ki jih tudi patentno ščitimo.
Ti postopki vključujejo izpopolnjene metode in
najsodobnejše tehnologije, kar v praksi pomeni, da
naša zdravila pogosto dosegajo celo boljšo kakovost
(npr. boljšo stabilnost, manj nečistoč) kot že pred leti
razvita originalna zdravila.
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Zdravljenju katerih bolezni oz. lajšanju
katerih težav so predvsem namenjena Krkina
zdravila?
Z bogato paleto svojih izdelkov zdravimo številne
najbolj razširjene bolezni sodobnega človeka.
Izdelujemo predvsem zdravila za zdravljenje
zvišanega krvnega tlaka in povečane vsebnosti
krvnih maščob, ki sta najnevarnejša dejavnika
tveganja za razvoj bolezni srca in žilja, zdravila
za zdravljenje različnih bakterijskih in glivičnih
okužb, bolezni prebavil, med katerimi sta
najpogostejša razjeda želodca ali dvanajstnika
in zgaga, ter za zdravljenje bolezni osrednjega
živčevja, kot so depresije, psihoze. Naštela bi
lahko še marsikaj. V Krki razvijamo tudi izdelke,
s katerimi lahko posameznik sam preprečuje in
zdravi lažje oblike bolezni, kot so prehlad in gripa,
boleče grlo, motnje spomina. Omenim naj tudi
Krkine vitamine in minerale. Nekateri izdelki so na
voljo v lekarnah, prehranska dopolnila pa tudi
v specializiranih prodajalnah in na nekaterih
drugih prodajnih mestih. Zavedamo se, da sta
zdravje in lepota tesno povezana, zato smo
v Krki nedavno kupcem ponudili prvo slovensko
dermokozmetiko, del katere je tudi izdelek za
peroralno uporabo. Izdelujemo še vrhunske
izdelke za sončenje in za nego las, za dobro
počutje pa skrbimo v Krkinih termah. Zelo dobro
nas poznajo tudi veterinarji, saj naše izdelke
uporabljajo za zdravljenje velikih in malih živali.

Že prej ste omenili visoko kakovost Krkinih
izdelkov. Kako jo zagotavljate? Ali so vsi
izdelki enako kakovostni?
Vsi Krkini izdelki so enake, visoke kakovosti. V Krki
je skrb za doseganje najvišje kakovosti vgrajena
v vse faze razvoja, proizvodnje, distribucije in
prodaje izdelkov. Vse te faze obvladujemo sami,
z lastnim znanjem in z lastnimi strokovnjaki, čemur
pravimo vertikalna integracija. Kakovost svojih
izdelkov zagotavljamo z upoštevanjem najstrožjih
mednarodnih standardov v vseh fazah, od
intermediatov in učinkovin do končnih izdelkov. Pri
tem uporabljamo najsodobnejše laboratorijske in
proizvodne metode in tehnologije. Kot primer naj
navedem poleti 2007 odprt najsodobnejši obrat
za sintezo učinkovin ter pred nekaj leti zgrajena in
prav tako najsodobnejša Razvojno-kontrolni center
ter Notol (obrat za proizvodnjo trdnih oblik).

»Dokaz visoke kakovosti je tudi to,
da smo prvo generično podjetje, ki
je v Evropi izdelek registriralo po t. i.
centralnem postopku. Ta postopek je
bil do nedavnega namreč rezerviran le
za originalne proizvajalce oz. originalne
izdelke. Krka pa je oktobra 2007
tako registrirala olanzapin.«
mag. Elizabeta Suhadolc, mag. farm., direktorica
Marketinga in direktorica programa Farmacevtika

Predavatelji na 5. Krkinem simpoziju za farmacevte in
zdravnike, 2006
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Kakovost zdravil mora ustrezati določenim
zahtevam.
Zahtev oz. različnih standardov je v farmacevtski
industriji res veliko. S svojimi izdelki jih ne le
dosegamo, ampak pogosto tudi presegamo. To
nam potrjujejo številni podeljeni certifikati, uspešno
zaključene redne domače in tuje inšpekcije
regulatornih ustanov, različnih farmacevtskih
združenj in naših poslovnih partnerjev. Naj
med certifikati posebej omenim le enega, to je
certifikat ustreznosti, ki ga podeljuje Evropski
direktorat za kakovost zdravil. Ta certifikat
potrjuje, da učinkovina ustreza standardom
evropske farmakopeje. Krka ga je prejela za
številne učinkovine, za nekatere je bila celo prva

proizvajalka, ki ga je dobila. Ob vsem tem pa
smo ponosni tudi na to, da posebno pozornost
namenjamo varstvu zdravja zaposlenih in okolja.

Kaj pa, ko je zdravilo na trgu, torej ga bolniki
uporabljajo?
Učinkovitost in varnost Krkinih izdelkov redno
preverjamo in potrjujemo tudi v praksi. Tako smo
samo v klinična preizkušanja zdravil za zdravljenje
bolezni srca in žilja v zadnjih desetih letih vključili
več kot 20 tisoč bolnikov v 23 državah. Sicer pa
nam kakovost naših izdelkov in zadovoljstvo z njimi
vsak dan potrjuje na stotine poslovnih partnerjev,
na tisoče zdravnikov in milijoni bolnikov oz. kupcev
vse od Lizbone do Vladivostoka. In prav to je za
nas najpomembnejše.
Krka je po raziskavi Ugled podjetij, ki je bila
opravljena leta 2006, najuglednejše podjetje
v Sloveniji.
Drži. Tako sta nas ocenili tako poslovna kot
splošna javnost. Na ta naziv in tudi na številna
druga priznanja, ki smo jih prejeli v zadnjem času,
smo upravičeno ponosni, saj potrjujejo, da delamo
prave stvari na pravi način. Tudi to je prispevalo
k naši odločitvi kandidirati za priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost. V Krki veliko
vlagamo v izobraževanje zdravnikov in farmacevtov,
skrbimo za širjenje znanja med bolniki, podpiramo
pa tudi številne dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost
življenja. S tem mislim na šport in kulturo, na
sponzorstva in donacije, pa tudi na izobraževanje.
Na prvo mesto vedno postavljamo skrb za zdravje
in kakovost življenja slehernega človeka. O tem
govori tudi dejstvo, da za nobeno Krkino zdravilo,
ki ga predpiše zdravnik v Sloveniji, bolniku ni treba
doplačati.

»V začetku decembra 2007 smo prejeli
priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost, na kar smo zelo
ponosni. Hkrati pa nas priznanje
motivira k nadaljnji krepitvi odličnosti
na vseh področjih našega delovanja.«
mag. Elizabeta Suhadolc, mag. farm., direktorica
Marketinga in direktorica programa Farmacevtika

Simpozij ob 10-letnici Krkinih statinov, 2007

Gospodarska zbornica Slovenije je Krki
septembra 2007 podelila priznanje za inovativni
postopek stabilizacije in izdelave enega od
vaših izdelkov. Kaj to priznanje pomeni za Krko?
Na to, da je bilo priznanje podeljeno prav našemu
podjetju, smo zelo ponosni. Prepričani smo, da
je to še razlog več za zaupanje v naša zdravila.
Priznanje smo dobili za eno naših najnovejših
zdravil za zniževanje zvišanega krvnega tlaka,
perindopril. Omenjeni inovativni postopek tabletam
zagotavlja veliko stabilnost, kar je za uporabnika
zdravila zelo pomembno.
Nam lahko za konec razkrijete prihodnje cilje?
Veliko dela nas čaka v razvoju in izobraževanju, saj
želimo z lastnim znanjem ostati med najboljšimi
evropskimi generiki. Seveda pa je prav tako
pomembno, da ostanemo tako aktivno navzoči
v slovenski družbi, kot smo bili do zdaj, in da s tem
obdržimo položaj med najuglednejšimi podjetji.
S sodelavci smo pred novimi izzivi in se jih veselimo.
Verjamem v naše zaposlene. S svojim znanjem,
izkušnjami ter predanostjo bomo še naprej
izpolnjevali Krkino poslanstvo: živeti zdravo življenje.
To so naši cilji tudi v letu 2008. In ob tem vsem
bralkam in bralcem želim, da bi tudi vi imeli
v novem letu čim bolj drzne ideje in čim več
poguma ter sreče pri njihovem uresničevanju.
Z direktorico se je pogovarjala Metka Miklavič.
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Bolezni srca
in žilja –
ali jih lahko
obvladamo?
Mateja Grošelj, mag. farm.
Barbara Guštin, mag. farm.
Alenka Kmecl, univ. dipl. biol.
Sandra Pišek, mag. farm.
Mojca Prah-Klemenčič, mag. farm.

Sreda, 19. septembra
»Oh, jutri pa spet zdravniški pregled. Medicina
dela. Ali je potreben? No, saj vem, da mora naše
podjetje skrbeti za zdravje svojih zaposlenih.
Ampak spet bom vse dopoldne zapravil
v čakalnicah in ambulantah. Pa toliko dela se mi je
nakopičilo. Le kdaj bom vse spravil pod streho?«
Četrtek, 20. septembra
Andrej se je po
zdravniškem pregledu
pobit vrnil v službo.
Razmišljal je: »Kaj
bom pa zdaj? Povečan
holesterol, zvišan krvni
tlak, pa za srce tudi
pravijo, da ni v redu.
Zdravnica je rekla, da
sta povečan holesterol
in zvišan krvni tlak dva od najbolj ogrožajočih
dejavnikov za nastanek in napredovanje bolezni
srca in žilja. Pa še cel kup dodatnih dejavnikov
tveganja je omenila. Kaj vse je že naštela? Aha,
sladkorno bolezen – no, te k sreči nimam. Debelost –
debel pa res nisem. Ampak mi je vseeno
priporočila, naj se namesto na hamburger in pomfri
zvečer raje odpravim na hiter sprehod, potem pa
doma pojem skledo solate. In kaditi moram manj.
Da bi čisto prenehal? Tega pa ne bom mogel. In še
stres ... kako bi se izognil stresu?«
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prehodni ishemični napad,
možganska kap

angina pektoris, srčni infarkt,
srčno popuščanje

periferna arterijska bolezen
(najpogostejša je v nogah)

Povečan holesterol in zvišan krvni tlak sta dva
izmed najpomembnejših dejavnikov tveganja
za razvoj bolezni srca in žilja ter njihovih
zapletov, kot so srčni infarkt, možganska
kap in druge srčno-žilne bolezni. Zato je
nujno, da ta dva nevarna dejavnika tveganja
obvladujemo.
Poleg zdravega načina življenja pogosto
potrebujemo tudi redno zdravljenje z zdravili,
ki so učinkovita in varna.
Andrejeva zgodba bi lahko bila stričeva, zgodba
sosede ali vašega prijatelja … Pozna jo skoraj vsak
od nas – skozi lastne izkušnje ali pripovedovanje
svojih bližnjih.
Skrbi nas. Radi bi več vedeli o bolezni, o tem, kaj
se dogaja v telesu in kakšne so lahko posledice.
Kako naj živimo naprej? Kaj lahko storimo sami, da
bi še dolgo in dobro živeli? In kako je z zdravili?
Dobro je, da razmišljamo tako. Ker nam ni vseeno,
bomo storili vse, da bi bilo naše zdravje čim boljše.
Ker so bolezni srca in žilja eden najpogostejših
vzrokov umrljivosti v svetu in tudi v Sloveniji, v Krki
uspešnemu obvladovanju teh bolezni namenjamo
še posebno pozornost.

Bolezni srca in žilja so eden
najpogostejših vzrokov
umrljivosti. V razvitih državah
so na prvem mestu,
v manj razvitih državah
pa pričakujejo, da bodo
to mesto zasedle v nekaj
letih. Po podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije na
svetu zaradi bolezni srca in
žilja vsako leto umre kar
17 milijonov ljudi.
Najpogostejša sta srčni
infarkt in možganska kap.
Za srčnim infarktom letno
umre 7 milijonov ljudi, za
možgansko kapjo pa
6 milijonov.

število umrlih

Tudi v Sloveniji je kar 40 %
smrti posledica bolezni srca
in žilja.

neoplazme

bolezni dihal

endokrine in presnovne bolezni

bolezni prebavil

bolezni srca in žilja

Krka – zanesljiv partner v obvladovanju bolezni srca in žilja
V skrbi za vaše zdravje
Mnogi ljudje svojim boleznim ne namenijo tolikšne
pozornosti, kot bi bilo potrebno. Ali bolezni dovolj
dobro poznamo? Se zavedamo njihovih posledic?
V Krki smo pripravili serijo izobraževalnih knjižic
o boleznih srca in žilja ter o njihovem zdravljenju.
Dali smo jim naslov V skrbi za vaše zdravje. Več
o knjižicah preberite v prispevku na strani 23.
Vsako leto pripravimo več kot 1,6 milijona izvodov
strokovnih gradiv za zdravnike in bolnike
v 18 jezikih. S knjižicami in ostalimi pripomočki
želimo ljudem pomagati, da bi bolje razumeli
bolezni in da bi začeli zavestno skrbeti za svoje
zdravje in za zdravje svojih bližnjih.
Pripravili smo tudi pripomočke, s katerimi vam
bo lahko zdravnik nazorno pokazal, kako in zakaj
nastanejo bolezni srca in žilja ter kakšne so lahko
posledice.

Atlas Bolezni srca in žilja predstavi dejavnike tveganja
za te bolezni, spremembe v telesu, zaplete in njihovo
zdravljenje.

december 2007



potrebam. V svoji ponudbi imamo 31 zdravil iz
12 skupin za zdravljenje raznovrstnih srčno-žilnih
bolezni. Med temi so najpomembnejši
• statini (zdravila za zmanjšanje povečanih 		
vrednosti holesterola in drugih krvnih maščob) in
• antihipertenzivi (zdravila za zniževanje zvišanega
krvnega tlaka).

Model žile kaže kopičenje holesterola v žilni steni.

Krkini statini – naši in vaši statini
Statini so danes najpogosteje uporabljena zdravila
za zmanjšanje povečanih vrednosti holesterola
in drugih krvnih maščob. Cilj zdravljenja z njimi
ni samo zmanjšanje povečanih vrednosti
holesterola in drugih krvnih maščob, ampak tudi
preprečevanje napredovanja ateroskleroze in z njo
povezanih srčno-žilnih zapletov (srčnega infarkta,
možganske kapi, odmrtja dela ali cele noge …).

Plakat z najpomembnejšimi podatki o povečanem holesterolu in z njim povezani aterosklerozi.

Naša zdravila
Ker se zavedamo pomena bolezni srca in žilja,
je prevladujoči del Krkinih zdravil namenjen prav
zdravljenju teh bolezni. Z razvojem vedno novih
zdravil na tem področju se je širila tudi naša
ponudba. Že desetletja jo uspešno prilagajamo
december 2007
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Statine izdelujemo tudi
v Krki. Že pred več kot
desetimi leti smo slovenski
javnosti predstavili svoj prvi statin – lovastatin.
Naraščajoče potrebe po tovrstnih zdravilih so nas
vodile v razvoj simvastatina, pred petimi leti pa smo
jima dodali še atorvastatin.
Danes lahko zdravniki med našimi statini za
vsakega bolnika izberejo ustreznega. V tem času
so naši, Krkini statini postali tudi vaši. Z njimi se
vsak dan zdravi več kot 1,5 milijona bolnikov.

Krkini antihipertenzivi –
zdravila, ki jim zaupa že več kot
6 milijonov ljudi

Prim. asist. dr. Mateja Bulc, dr. med.,
ZD Ljubljana
Izhajam iz lekarniške družine, katere člani so
aktivno sodelovali pri ustanavljanju Krke, žal
danes še edine slovenske farmacevtske tovarne.
Od prvega dne je vlagala v lasten razvoj in
slovensko pamet.
Krka je vselej verjela v slovensko družinsko
medicino. To je že neštetokrat dokazala
s podporo naši stroki pri organizaciji in udeležbi
na domačih in tujih strokovnih srečanjih ter tudi
pri izdaji različnih publikacij.
Zaveda se, da je za uspeh zdravljenja izredno
pomembno bolnikovo sodelovanje, zato je
skupaj z našo in drugimi specialnostmi izdala
številne knjižice za bolnike.
Kot ponosna Slovenka s ponosom predpišem
dobro zdravilo, ki ga je razvil slovenski
strokovnjak in izdelala slovenska tovarna Krka.

Izkušnje in inovativnost za
zdravila vrhunske kakovosti
Razvoj Krkinih antihipertenzivov sega v začetke
delovanja Krke. Z izdelavo novih zdravil se je širila
tudi ponudba Krkinih zdravil. Ker spoštujemo
individualnost vsakega bolnika in potrebo po
različnem zdravljenju, imamo v svoji ponudbi
zdravila iz vseh petih skupin zdravil za zdravljenje
zvišanega krvnega tlaka, ki jih priporočajo
najnovejše evropske smernice.
S Krkinimi zdravili za zdravljenje arterijske
hipertenzije se zdravi že več kot 6 milijonov ljudi,
kar je dokaz velikega zaupanja v Krko, a tudi
obveza za prihodnost. Prav zato smo zelo predani
rednemu spremljanju varnosti in učinkovitosti svojih
zdravil in smo doslej v redno spremljanje vključili že
več kot 550 tisoč bolnikov, zdravljenih z zdravili za
zdravljenje arterijske hipertenzije.
Ker je zdravljenje prilagojeno potrebam
posameznega bolnika, imamo v svoji ponudbi
zdravila za zdravljenje arterijske hipertenzije
v različnih odmerkih in pakiranjih. S tem lažje in
učinkoviteje znižujemo krvni tlak.

V Krki svoje znanje in delo usmerjamo v razvoj
vse modernejših postopkov za pridobivanje
visokokakovostnih zdravil. Naše znanje cenijo
tudi zunaj slovenskih meja. Rezultat tega je
čez 200 patentov, ki smo jih za svoje inovacije
pridobili v različnih evropskih, ameriških in
azijskih državah.
Za posamezne učinkovine naših zdravil nam
je Evropski direktorat za kakovost zdravil
v priznanje podelil certifikate kakovosti. Ti
certifikati so potrdilo, da naša zdravila ustrezajo
najvišjim standardom kakovosti v Evropi.

december 2007

11

Le z združenimi močmi lahko
prispevamo k izboljšanju zdravja
Povezujemo se z organizacijami, ki združujejo
bolnike z boleznimi srca in žilja. Tesno sodelujemo
z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije ter
z Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije.
Aleksandra Gorup, predsednica Zveze
koronarnih društev in klubov Slovenije
Program vseživljenjske rehabilitacije koronarnih
bolnikov tem bolnikom in članom omogoča,
da nadaljujejo rehabilitacijo, ki so jo začeli
v zdravstvenih zavodih in zdraviliščih.
Koronarni bolniki se združujejo v koronarnih
društvih in klubih po vsej Sloveniji in se
tedensko srečujejo v vadbenih skupinah.
Pri izvajanju naših aktivnosti smo deležni veliko
razumevanja in pomoči od tovarne zdravil Krka
in Term Šmarješke Toplice.
Krka nam je podarila avtomatski defibrilator
in dva vadbena defibrilatorja, finančno nam
pomaga pri izvedbi srečanj, ki potekajo tudi
v njihovih prostorih.
Pomembno vlogo pri zdravstvenem
izobraževanju članstva imajo tudi njihove
knjižice, ki so upravičile svoj slogan »V skrbi
za vaše zdravje«. Veseli smo njihove pomoči in
se zanjo iskreno zahvaljujemo.
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Asist. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.,
predsednica Društva za zdravje srca in ožilja
Slovenije
Podjetje Krka cenimo zaradi njegove podpore
humanitarnim organizacijam.
V delovanju humanitarnih društev in civilne
družbe ima pomembno mesto sodelovanje
z organizacijami, ki v svojem poslanstvu
prepoznajo vrednote, kot so pomoč, podpora
in skrb za zdravje. Bolnikom omogočajo
lažje spoprijemanje z bolezenskimi težavami,
zdravim pa nadaljnjo krepitev zdravja s pomočjo
preventivnih programov. Ena takšnih organizacij
je tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije,
ki je v 16 letih svojega delovanja razvilo številne
dejavnosti.
Društvo svoje dejavnosti ne bi moglo izvajati
brez podpore donatorjev in pokroviteljev.
Podjetje Krka je bilo prvo, ki je pred 16 leti
nesebično priznalo pomen in vlogo ozaveščanja
prebivalcev o dejavnikih tveganja za srčne in
žilne bolezni. V vseh teh letih smo s številnimi
uspešnimi skupnimi projekti dokazali, da
je takšno sodelovanje zelo pomemben del
družbenega delovanja gospodarske družbe, saj
učinkovito pripomore k vzpostavljanju dialoga
med stroko, zdravniki in bolniki. Krka nam
pomaga z brezplačnim najemom predavalnice,
kjer so predavanja za člane in prebivalce
prestolnice. Že dlje časa je tudi glavna
pokroviteljica kulturne prireditve Melodije za srce,
ki jo društvo enkrat na leto priredi v Cankarjevem
domu. Leta 2007 je bila tudi glavna pokroviteljica
svetovnega dneva srca. Eden od vrhuncev
uspešnega sodelovanja je bil junija 2006, ko si
je več kot 700 članov Društva za zdravje srca in
ožilja Slovenije iz vseh podružnic ogledalo del
farmacevtskega proizvodnega procesa na Krkini
osrednji lokaciji v Novem mestu.
Srce je simbol našega društva in izraža, da nam
ni vseeno za ljudi v stiski. To skrb je bilo mogoče
zaznati tudi ob vsakem srečanju z vodstvom
Krke in z zaposlenimi, zato smo podjetju ob
15-letnici svojega delovanja podelili častno
priznanje. Upamo, da nas bodo niti dolgoletne
povezanosti povezovale tudi v prihodnje.

Že tretje leto zapored podpiramo aktivnosti ob
svetovnem dnevu hipertenzije, ki je bil določen
prav zato, da bi splošno javnost seznanjal
z novostmi o krvnem tlaku. Slovenskim
zdravstvenim ustanovam smo ob svetovnem
dnevu zdravja podarili aparate za 24-urno merjenje
krvnega tlaka.

Asist. mag. Jana Brguljan Hitij, dr. med.,
predsednica Sekcije za arterijsko hipertenzijo
Sekcija za arterijsko hipertenzijo in Klinični
oddelek za hipertenzijo UKC Ljubljana sta
se pridružila pozivu WHL, ki želi v obliki
svetovnega dneva hipertenzije izboljšati
ozaveščanje ljudi o dejavnikih tveganja za
pojav arterijske hipertenzije in o bolezni sami.
V Sloveniji smo dejavnosti ob svetovnem
dnevu hipertenzije organizirali že trikrat. V več
mestih smo mimoidočim merili krvni tlak, ljudi
smo seznanjali z boleznijo, pripravili pa smo
tudi zabavni program. Ker je organizacija zelo
kompleksna, bi brez finančne in organizacijske
pomoči, ki nam jo je ob tem dogodku dala
Krka, d. d., težko zmogli. Zato smo veseli, da
se v Krki zavedajo pomena ozaveščanja ljudi in
nam pomagajo pri organizaciji tovrstnih akcij.

Živeti zdravo življenje.

Knjižice V skrbi za vaše zdravje
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Včasih je pomemben en
sam trenutek, ki loči med
življenjem in smrtjo. Zato
smo na pobudo Sveta za
reanimacijo že leta 2005
po Sloveniji postavili
16 polavtomatskih in
18 avtomatskih defibrilatorjev – naprav, ki lahko
ob zastoju srca prekinejo
življenjsko nevarne motnje
srčnega ritma in spet
vzpostavijo normalen srčni ritem. Polavtomatski
defibrilatorji so nameščeni v oddaljenih
zdravstvenih domovih in postajah po vsej Sloveniji,
avtomatski pa na javnih prostorih, kjer je vsak
dan veliko ljudi (v lekarnah, športnih dvoranah,
kongresnih centrih …).
Novo mesto
– Hotel Krka, Novi trg 1,
defibrilator je last Društva za zdravje srca in ožilja
za Dolenjsko in Belo krajino
– Krka Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
poslovna stavba,
proizvodna stavba

Asist. dr. Tom Ploj, dr. med., UKC Ljubljana,
Center za intenzivno interno medicino
V Sloveniji imamo na leto okrog 2000 primerov
nenadnega zastoja srca. Večina teh bolnikov
umre, mnogi pa ostanejo hudi invalidi. Vzrok je
izjemna občutljivost možganov za pomanjkanje
kisika, do česar pride med srčnim zastojem. Zato je
edini način, ki lahko izboljša preživetje in zmanjša
invalidnost, čimprejšnja povrnitev delovanja srca.
To lahko v večini primerov naredimo le s sunkom
elektrike – z uporabo t. i. defibrilatorja. Ukrep pa bo
uspešen le, če ga izvedemo dovolj hitro po ustavitvi
srca, po možnosti v treh do petih minutah.
V Sloveniji smo pobudo za nameščanje javno
dostopnih avtomatskih defibrilatorjev v letu 2005
dali na Centru za intenzivno interno medicino.
Idejo je takoj podprl tudi Svet za reanimacijo pri
Slovenskem združenju za urgentno medicino.
Ostal je problem financiranja takega nakupa, saj ni
majhen zalogaj. Tu je veliko posluha za naše ideje
pokazala tovarna zdravil Krka iz Novega mesta in
kupila 18 defibrilatorjev.
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Ljubljana
– Lekarna Ljubljana, Centralna lekarna, 		
Tromostovje, Prešernov trg 5
– Lekarna Ljubljana, Lekarna Miklošič, 		
Miklošičeva cesta 24
– Lekarna Bizjak, BTC, hala A
– Cankarjev dom, Prešernova cesta 10
– Hala Tivoli, Celovška cesta 25
– Zveza koronarnih društev Slovenije, 			
Ulica stare pravde 2
– Medicinska fakulteta Ljubljana, Korytkova ulica 2
– Krka Ljubljana, Dunajska cesta 65
– Železničarsko športno društvo Ljubljana, 		
Milčinskega ulica 2
Maribor
– Lekarna Maribor Center, Gosposka ulica 9
– Lekarna v Europarku, Pobreška cesta 18
– Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in
Pomurje, Partizanska cesta 12
Ptuj
– Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9
Piran
– Lekarna Piran, Tartinijev trg 4
Radovljica
– Gasilska zveza občine Radovljica,
Gorenjska cesta 31

Name je naredil vtis predvsem trud, ki so ga
posamezniki v Krki vložili v želji, da bi projekt
v resnici dosegel svoj namen. Zgolj nakup aparata
namreč še zdaleč ne zadošča, da bi dosegli
cilj. Krkini sodelavci so zato osebno obiskali vse
lokacije po Sloveniji, kamor so bili defibrilatorji
podarjeni. Pogovorili so se s tamkajšnjimi
zaposlenimi, poskrbeli za lokalne odgovorne
osebe, organizirali izobraževanje za ljudi iz lokalnih
okolij, poskrbeli, da so bili aparati zares nameščeni
in da so bile na voljo ustrezne omarice. Poskrbeli
so še za kup drugih malenkosti, ki vzamejo veliko
časa in energije, so pa izjemno pomembne za
uspeh projekta. Tudi s tem Krkino zanimanje za
javno dostopno defibrilacijo ni ugasnilo – kasneje
so kupili še nekaj aparatov, dogovarjamo se za
postavitev označevalnih tabel in še za drugo.
Čeprav 18 javnih defibrilatorjev za potrebe
Slovenije morda ni veliko, je bil narejen izjemno
pomemben korak, z njim je bil namreč prebit led.
Ozaveščanje ljudi o pomembnosti sodelovanja
laikov pri takojšnjem oživljanju je dobilo nov zagon,
ki mu sledijo tudi mediji.

V zadnjih štirih letih smo številnim zdravstvenim
domovom in zasebnim zdravnikom podarili
160 aparatov za določitev krvnega pretoka
v spodnjih okončinah, t. i. gleženjskega indeksa
(GI). Ta preiskava omogoča zgodnje odkrivanje
periferne arterijske bolezni, ki je ena najpogostejših
in najresnejših bolezni razvitega sveta, saj jo ima
vsak peti človek, star več kot 70 let.
Periferna arterijska bolezen je tesno povezana
z aterosklerozo, z nastankom srčnožilnih in
možganskožilnih bolezni. Kritično zmanjšanje
prekrvitve spodnjih okončin lahko pripelje celo do
amputacij.
Z zgodnjim odkrivanjem periferne arterijske bolezni
lahko preprečimo napredovanje bolezni, srčnožilne
in možganskožilne zaplete.

Merjenje gleženjskega indeksa

Prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.,
UKC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni
S podarjenimi aparati je Krka bolnikom prihranila številne napotitve k specialistom in s tem skrajšala
čakalne vrste. Diagnostika periferne arterijske bolezni je postala dostopnejša, bolezni pa so odkrite
hitreje.
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Aleš Kaučič, mag. farm.
Matjaž Pavlišič, dr. med.

Tudi vam
prebavila
delajo
zgago?
Dosežki v medicini, zaradi katerih
prej pogoste bolezni postanejo
redke, so izjemni. Podobno kot
so cepiva praktično izkoreninila
nekatere otroške bolezni, se
je zaradi uporabe zdravil, ki
zavirajo izločanje želodčne
kisline, zelo zmanjšalo število
ljudi, ki trpijo zaradi razjede na
želodcu ali dvanajstniku, navadno
poimenovane čir.
Razjeda v prebavilih je še do nedavnega veljala
za bolezen menedžerjev, za psihosomatsko
bolezen, za katero zbolijo ljudje, ki so pogosto
pod duševnim stresom. Kot dodatne vzroke so
pogosto naštevali še kavo in ocvrto ali preveč
začinjeno hrano. Leta 1982 pa sta avstralska
raziskovalca in Nobelova nagrajenca Barry
J. Marshall in J. Robin Warren odkrila nekaj, na kar
so si prej upali pomisliti le redki raziskovalci. Sicer
nista bila prva, ki sta v želodcu odkrila skrivnostno
bakterijo, bila pa sta prva, ki sta dokazala, da ima
ta bakterija ključno
vlogo pri nastanku
razjede na želodcu ali
dvanajstniku. Bakterijo
sta poimenovala
Helicobacter pylori,
saj naj bi bila zaradi
bičkov podobna
helikopterju.
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Predvidevajo, da je ta bakterija vzrok za nastanek
80 % razjed na želodcu in 90 % razjed na
dvanajstniku. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je
z njo okužena približno polovica svetovne
populacije: v razvitih deželah je ta odstotek
nekoliko manjši, v nerazvitih pa nekoliko večji.
Čeprav se razjeda na prebavilih ne razvije pri vseh,
ki so okuženi s to bakterijo, pa številni ljudje po
svetu to bolezen prebolijo vsaj enkrat.
Zdravljenje te okužbe je pravzaprav zelo
preprosto. Večinoma zadošča že enotedensko
zdravljenje z dvema antibiotikoma in zdravilom,
ki zmanjša izločanje želodčne kisline. Pri tem
so najbolj uspešni in hkrati zelo varni zaviralci
protonske črpalke. Prav tako pomembno je tudi
dejstvo, da z ozdravitvijo razjed zmanjšamo
možnost za nastanek malignih novotvorb
v sluznici želodca.
Poleg zdravljenja razjed na
želodcu in dvanajstniku se zaviralci
protonske črpalke uporabljajo tudi
za zdravljenje gastroezofagealne
refluksne bolezni (GERB), ki je
danes najpogostejša bolezen
zgornjih prebavil. Bolezen
ponavadi spremljajo
zgaga, vračanje kisline
v požiralnik ali ustno
votlino ter bolečina za prsnico. Ocenjujejo, da naj
bi za to boleznijo trpelo okoli 20 do 30 odstotkov
prebivalstva v razvitih državah. Bolezen predvsem
kvari kakovost življenja bolnikov, lahko pa povzroča
tudi resnejše zaplete, kot so razjede ali krvavitve
v požiralniku.

delovanje zdravila. Izdelava je zelo zahtevna, ker
je učinkovina, paradoksno, občutljiva za želodčno
kislino. Pri zdravilih omeprazol in lansoprazol je
učinkovina pred kislino zaščitena v drobnih zrncih,
imenovanih pelete. Številne pelete so v kapsuli, ki
jo bolnik lahko pogoltne brez težav. V Krki izdelamo
okoli 230 ton pelet na leto, kar nas uvršča med
vodilne proizvajalce zdravil iz skupine zaviralcev
protonskih črpalk na naših tradicionalnih trgih.
To je za nas veliko priznanje in dokaz, da so naša
zdravila kakovostna, učinkovita ter varna.

Krka vas pri zdravljenju bolezni
prebavil spremlja že več kot 40 let
V Krki že več kot 40 let izdelujemo zdravila za
zdravljenje bolezni prebavil. Tako bolnikom s takimi
težavami omogočamo zdravo in boljše življenje.
Leto 1989 je pomenilo nekakšno prelomnico, saj
smo med prvimi v Evropi predstavili zdravilo iz
skupine zaviralcev protonske črpalke – omeprazol.
To zdravilo je bilo veliko bolj učinkovito kot vsa
do tedaj uporabljena zdravila. Pomenilo je pravo
revolucijo v zdravljenju razjed na želodcu in
dvanajstniku. Zaradi svoje učinkovitosti in varnosti
je zelo priljubljeno še danes.

Za uspešno zdravljenje pa je poleg izbire pravega
zdravila zelo pomembno tudi sodelovanje bolnikov.
Ključno je redno jemanje zdravil in upoštevanje
dodatnih dejavnikov, ki lahko izboljšajo potek
zdravljenja. Četudi bo zdravnik za vas izbral
učinkovito in varno zdravilo, vam ne bo pomagalo,
če ga ne boste jemali.
V Krki se zavedamo, da je izobraževanje bolnikov
o boleznih ter o zdravilih zelo pomembno, saj tako
dobijo pomembne informacije, ki jih ne bi mogli
dobiti drugje. Tako izpolnjujemo svoje poslanstvo –

Razvoj zdravil za zdravljenje bolezni prebavil pa se
je v Krki nadaljeval in tako lahko danes bolnikom
ponudimo tri zdravila iz skupine zaviralcev
protonske črpalke –
poleg omeprazola
še lansoprazol in
pantoprazol. Vsako
izmed njih je nekoliko
drugačno, vsem pa so
skupne učinkovitost,
varnost ter predvsem
Krkina kakovost.
Pri teh zdravilih je zelo
pomembna izdelava
farmacevtske oblike
(kapsule, tablete), saj
omogoča najboljše

živeti zdravo življenje – na vseh ravneh, od razvoja
in izdelave kakovostnih, učinkovitih ter varnih
zdravil do izobraževanja bolnikov o bolezni in
zdravilu. Le tako je zdravljenje lahko uspešno in
kakovost življenja bolnikov najboljša.
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Vojko Rebolj, dr. med.

Kaj vemo
o duševnih
boleznih?
Zagotovo poznate filmske igralce,
kot so Russell Crowe, Judy
Dench in Jack Nicholson. Morda
pa ne veste, kaj imajo ti igralci
opraviti z duševnimi boleznimi?
Ne, nobeden izmed njih se ne
zdravi zaradi take bolezni.
So pa vsi že igrali like, ki so
zaradi tega trpeli.
Judy Dench je igrala bolnico z Alzheimerjevo
boleznijo, Jack Nicholson človeka z obsesivno-kompulzivno motnjo, Russell Crowe pa je v filmu po
resnični zgodbi igral matematika, nobelovca Johna
Nasha, ki je imel shizofrenijo. Taki filmi lahko veliko
pripomorejo k boljšemu razumevanju duševnih
bolezni in motenj ter tako prispevajo k zmanjšanju
stigme, strahu pred tovrstnimi boleznimi in bolniki.
Pogosto jih je namreč težko razumeti in jih sprejeti
kot »prave« bolezni, kot sta npr. zvišan krvni tlak
ali sladkorna bolezen. Ljudje s temi boleznimi ali
motnjami se okolici ne zdijo bolni, ampak čudni,
nenormalni ali celo nori. Svoje duševne težave, pa
naj bodo še tako hude, se zato trudimo skriti pred
drugimi, jih zanikati ali z njimi pač potrpeti, namesto
da bi poiskali ustrezno pomoč. Svoj delček
k uspešnemu prepoznavanju in zdravljenju duševnih
bolezni in motenj skušamo prispevati tudi v Krki.
Duševne bolezni so v današnjem času zelo pogoste.
Zaradi njih v nekem življenjskem obdobju trpi
vsak peti odrasli človek. Med najpogostejšimi so
anksiozne motnje (motnje, povezane s tesnobo),
depresija, shizofrenija, bipolarna motnja in demenca
(npr. demenca, povezana z Alzheimerjevo boleznijo).
december 2007

18

Tudi skrb za vaše notranje ravnovesje
je del nas.

Krka v psihiatriji
Krka je v psihiatriji prisotna že od začetka. Ali ste
vedeli, da je bilo eno izmed prvih lastnih generičnih
Krkinih zdravil prav pomirjevalo? Seveda pa ni ostalo
le pri enem zdravilu. Kasneje smo psihiatričnim
zdravilom dodajali nova, tako da Krka ostaja v vrhu
proizvajalcev zdravil za to področje. Zlasti v novem
tisočletju smo ponudili najsodobnejša zdravila proti
demenci, anksioznosti, najnovejše antidepresive
(zdravila proti depresiji) in antipsihotike (zdravila proti
shizofreniji). Tako lahko danes zdravniki s sodobnimi
Krkinimi zdravili zdravijo praktično vse najpogostejše
duševne bolezni. Velik izbor sodobnih zdravil pa ni
vse, kar lahko ponudimo pri zdravljenju teh bolezni
z zdravili. Razvijamo tudi nove farmacevtske oblike,
da bi z njimi olajšali zdravljenje tako bolnikom
kot tudi zdravnikom in medicinskim sestram, ki
za bolnike skrbijo. Najnovejše med temi oblikami
so Krkine orodisperzibilne tablete, ki smo jih
poimenovali Q-Tab.

Q-Tab: bolniku prijazne tablete
Kaj so Q-Tab, Krkine orodisperzibilne tablete?
Njihovo glavno značilnost sporoča že njihovo ime:
tableta se v nekaj sekundah raztopi v ustih, ne
da bi jo bilo treba žvečiti. Sliši se preprosto, toda
razvoj in izdelava takih tablet sta precej zahtevna.
Poleg hitrega raztapljanja v ustih je treba

zagotoviti primerljiv učinek z običajnimi tabletami,
s prijetnim okusom in vonjem pa narediti
jemanje prijetnejše bolnikom. In prijeten okus
takih tablet je težko doseči, saj so učinkovine
pogosto grenke. Tablete Q-Tab so razvili naši
strokovnjaki, pripravljamo jih po lastnih metodah,
zgoraj opisane lastnosti pa
jim zagotavlja edinstvena
farmacevtska oblika, za
katero smo vložili vlogo za
patentno zaščito. Njihovo
jemanje je preprosto: ker jih
ni treba jemati s tekočino,
jih lahko povsem diskretno
vzamemo kjerkoli in
kadarkoli. Po drugi strani pa
jih lahko, če želimo, že prej
raztopimo v tekočini in nato
zdravilo spijemo. Za starejše
bolnike je najpomembnejša
prednost lažje požiranje zdravila, za mlajše pa
morda prijeten, sladek okus (čeprav tablete
ne vsebujejo sladkorja). V bolnišnicah Q-Tab
pogosto dajejo bolnikom, ki pri zdravljenju slabo
sodelujejo. Številne prednosti takih tablet tako
bolnikom na različne načine olajšajo jemanje.
Prvo zdravilo, ki smo ga ponudili v obliki Q-Tab,
je zdravilo proti shizofreniji risperidon. Ker je taka
oblika bolnikom zelo prijazna, smo jo razvili tudi
za druga zdravila; kmalu jih bomo ponudili tudi
v Sloveniji.

Krka v zdravljenju duševnih
bolezni: več kot le dobra zdravila

psihiatrov izdali kar nekaj knjižic iz zbirke V skrbi za
vaše zdravje.
Izobraževanje bolnikov, njihovih svojcev in ljudi
nasploh pa ni pomembno le v fazi prepoznavanja
bolezni. Tudi ko bolnik obišče zdravnika in se
vključi v ustrezno zdravljenje, je uspeh zelo odvisen
od razumevanja bolezni, ustreznega vključevanja
v okolje in nenazadnje tudi od upoštevanja
zdravnikovih navodil. Zdravnik in farmacevt imata
pri tem seveda ključno vlogo, z nekaterimi orodji
pa skušamo tudi v Krki pomagati tako zdravniku
in farmacevtu kot tudi bolniku. Poleg omenjenih
knjižic pripravljamo tudi take s podrobnejšim
opisom zdravila, ki ga bolnik prejema. Vsebujejo
informacije o zdravilu in opis poteka zdravljenja, kaj
lahko bolnik pričakuje v tem času in kako si tudi
sam lahko najbolje pomaga.
Med njimi so knjižice z vajami za premagovanje
anksioznosti ali pa knjižice Supramemo za bolnike
z demenco. Izdali smo jih skupaj s Centrom za
izvenbolnišnično psihiatrijo Psihiatrične klinike
Ljubljana oz. s Spominčico, slovenskim združenjem
za pomoč pri demenci.
V Krki se že več kot štirideset let posvečamo tudi
psihiatriji oz. duševnim boleznim. Zdravnike in
farmacevte skušamo pri uspešnem odkrivanju in
zdravljenju teh bolezni podpirati s kakovostnimi,
sodobnimi in dostopnimi zdravili ter s številnimi
drugimi dejavnostmi. Predvsem pa želimo
bolnikom pomagati, da bi čim hitreje okrevali.
Ne domišljamo si, da je naša vloga ključna, vendar
vam zagotavljamo, da se trudimo prispevati
pomemben delež pri doseganju duševnega zdravja
oz. notranjega ravnovesja. In kot pravimo v Krki:
»Tudi skrb za vaše notranje ravnovesje je del nas.«

Čeprav je proizvodnja kakovostnih zdravil glavna
Krkina dejavnost, pa tudi na drugih področjih
delamo v skladu s svojim poslanstvom. In kje je to
pomembnejše kot prav pri duševnih boleznih, kjer
so zdravila le manjši del tega, kar je potrebno za
doseganje duševnega zdravja? Pogosto se zatakne
že na začetku. Oseba z depresijo, na primer,
svojega stanja pogosto ne prepozna kot bolezen,
skuša si pomagati sama, z močno voljo, ali pa le
čaka, da bo slabo razpoloženje minilo. Zato redko
poišče zdravniško pomoč in tako po nepotrebnem
daljša trpljenje, morda pa celo zamudi priložnost
za preprečitev zapletov bolezni. Da bi depresijo
bolje prepoznavali, smo v Krki s pomočjo znanih
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Kaj so o Krki povedali ...

... slovenski farmacevti in zdravniki
Prof. dr. Blaž Mlačak, dr. med.,
ZD Metlika
KRKA GRE NAPREJ
Reka Krka objema Novo mesto kot mati otroka
s svojimi nežnimi rokami in mu nudi toplino
materinske ljubezni in mirno zavetje. Na njenem
levem bregu je zrasla farmacevtska tovarna Krka,
ki kot samozavestna lepotica opazuje svojo
zrcalno podobo v zeleni reki.
Ko sem se kot mlad zdravnik leta 1972 zaposlil
v Zdravstvenemu domu v Metliki, je Krka že imela
pestro ponudbo zdravil. Sledil je hiter razvoj, ki
so ga omogočili strokovno usposobljeni delavci
in vlaganja v znanstvenoraziskovalno dejavnost.
Danes je Krka uspešno farmacevtsko podjetje.
Njena znanstvenoraziskovalna ustvarjalnost,
visoka strokovna raven, racionalna proizvodnja,
podjetniška učinkovitost in uspešno vodenje so
pripomogli k temu, da je prestopila slovenske
meje ter se umestila in integrirala v mednarodno
farmacevtsko okolje. Zdaj si težko predstavljam
ambulantno delo družinskega zdravnika brez
široke palete Krkinih zdravil. Podarila je tudi
številne diagnostične aparate in tako
v zdravstvenih ustanovah izboljšala diagnostiko.
K boljši usposobljenosti zdravnikov prispeva
tudi hitra in temeljita informiranost o najnovejših
dognanjih v farmakoterapiji, za kar Krka poskrbi

s svojimi strokovnimi sodelavci, strokovno
literaturo in številnimi strokovnimi srečanji. Prav
tako podpira klinične in epidemiološke študije, saj
se zaveda, da so izsledki teh raziskav namenjeni
učinkoviti preventivi in zdravljenju bolezni. Krkina
razvojna pot in poslovna uspešnost sta nas utrdili
v prepričanju, da je življenjski cilj posameznika,
gospodarske organizacije in družbe vedno
isti: napredovanje v dobrem. Krka namreč ne
skrbi samo za to, da na trg prinaša učinkovita
in kakovostna zdravila, temveč s svojo aktivno
družbeno koristno naravnanostjo ustvarja
možnosti za celovito zdravje.
Kot simbol uspešnosti z jasno razvojno vizijo
spodbuja inovativnost in raziskovalno delo.
Je kot velika reka, ki prinaša napredek
v mnogotera področja, bogati našo gospodarsko
moč ter s podpiranjem umetnosti in športa
plemeniti kulturo medsebojnih odnosov. Zato si
kot posameznik želim biti vsaj kaplja v tej veliki
reki ustvarjalne odličnosti, ki prispeva k ugledu,
ekonomski moči in prepoznavnosti Krke doma in
v svetu, in trdo sem prepričan, da je medsebojno
vsestransko sodelovanje jamstvo za osebni
strokovni razvoj in napredek stroke ter način za
doseganje visokih ciljev slovenske znanosti.

Prim. Jože Felc, dr. med.,
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Moja zdravniška doba traja štirideset let.
V tako dolgem času je moč spoznati, kako
se spreminja pogled na kakovost življenja in
na zdravje kot največjo vrednoto. Za uspešno
obravnavo človekovih zdravstvenih in vsakršnih
drugih težav je potreben celosten pogled
zdravnika in bolnika. Ta temelji na prepričanju, da
je človek organska, duševna, socialna in duhovna
enota. Če so te plasti uglašene med sabo,
ima človek pogoje, da premaga stisko bolezni.
Poleg velikega pomena besede pa imamo pri
zdravljenju vseh duševnih in telesnih bolezni na
voljo tudi veliko zdravil, ki človeku omogočajo in
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mu pomagajo, da zbere vse notranje moči za
spopad s stiskami. Na Slovenskem ima največje
zasluge za sodobno obravnavo bolezenskih
stanj Krka. Poleg tega, da ponuja najsodobnejše
učinkovine, v dokajšnji meri omogoča tudi
sprotno izobraževanje zdravnikov. V takšnem
prepletu strokovnega in poslovnega interesa
vidim sodelovanje osebnega in splošnega. Kot
psihiatru pa se mi zdi pomembno poudariti,
da je za koristnost zdravila nujna besedna,
psihoterapevtska podpora. Eno brez drugega ne
gre, kakor je najbolj naravno zdravo sobivanje
telesnega in duševnega.

Marta Cimperc, mag. farm.,
Lekarna Pri gradu, Maribor
Zaupam v kakovost izdelkov, cenim zvestobo,
strokovnost in stalno prisotnost na trgu.
Asist. mag. Davorina Petek, dr. med.,
ZD Ljubljana
Ob vseh mogočih slabih novicah, težavah in
zapletih našega državnega vsakdana se zdi
uspešnost Krke kar neverjetna. Novice v zvezi
s to našo farmacevtsko tovarno so vedno
dobre in celo vsako leto boljše. Njeni zaposleni
so prizadevni in prijetni, sposobni. Tovarna je
moderna, kar sem imela priliko videti že večkrat.
Resno in zavzeto delo vzbuja zaupanje v njene
izdelke, ki jih predpisujem bolnikom za ohranjanje
in izboljšanje njihovega zdravja. Če je potrebno,
pa jih uporabim tudi sama.

Ivanka Brus, mag. farm.,
Lekarna Postojna
Ko zdravje zataji, smo srečni vsi, ker nam naša
Krka na pomoč hiti.

Lučka Ilc Udovč, mag. farm.,
Lekarna Kranj
Svetujem modro, svetujem Krko.

Matjaž Roženbergar, dr. med.,
Zasebna zdravstvena ambulanta Sonce
Krka so ljudje, vendarle in edino samo ljudje.
Krkaši ste vdani Krki, izobraženi, delovni,
ambiciozni. Bodite ponosni na svojo prehojeno
pot, tako kot sem jaz ponosen, da vsestransko
sodelujem z vami. Negujte medčloveške odnose
in še naprej gradite na ljudeh, kajti to je bistvo
vašega napredka.
Jasna Majdič, mag. farm.,
Lekarna Kranj
Ponudim kakovostno, varno, prepoznavno – to pa
je Krkino zdravilo.
Marija Starbek, dr. med.,
Zasebna ambulanta Domžale
Krka nam nudi široko paleto kakovostnih in
učinkovitih zdravil, kar potrjujejo tudi zadovoljni
bolniki in dobre povratne informacije, ki jih dobimo
od njih. Moja vez s Krko so njeni strokovno dobro
podkovani predstavniki in domači, slovenski izdelki.

Simona Kajba-Veninšek, dr. med.,
ZD Celje
Število kroničnih bolezni in kroničnih bolnikov
s staranjem populacije in nezdravim življenjskim
slogom narašča. Zdravniki pri svojem delu
opažamo, da želijo bolniki čedalje pogosteje
aktivneje sodelovati pri svojem zdravljenju.
Dostikrat nam časovna stiska ne dopušča, da bi
se z njimi podrobno pogovorili, marsikdaj pa tudi
bolniki ob odhodu iz naših ambulant prehitro
pozabijo informacije, ki so jih izvedeli.
To vrzel nam pomagajo zapolniti knjižice
z nasveti bolnikom. Odnesejo jih domov, večkrat
jih lahko preberejo, pojasnijo jim marsikatero
vprašanje. Razjasnijo jim nejasnosti pri neprijetni
bolečini v križu, z njimi spoznavajo metabolni
sindrom, sestavljajo jedilnike za zmanjšanje
telesne teže in za zmanjšanje vrednosti
holesterola. Pomagajo jim prepoznavati
depresijo ali jih seznanjajo s pogostimi težavami,
kot je npr. GERB. Knjižice so napisane
v razumljivem jeziku. Za manj radovedne pa
imamo na voljo skrajšane in strnjene informacije
(npr. diete pri hiperlipidemijah).
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Kaj so o Krki povedali ...
... slovenski farmacevti in zdravniki
Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., UKC Ljubljana,
Klinični oddelek za gastroenterologijo
V svoji praksi večinoma predpisujem Krkina
zdravila, saj moje izkušnje potrjujejo njihovo
varnost in učinkovitost. V gastroenterologiji s Krko
tesno sodelujemo že skoraj 20 let, odkar je na
trg prišel njihov prvi zaviralec protonske črpalke
omeprazol. Krka se od ostalih farmacevtskih
podjetij loči tudi v tem, da veliko vlaga v slovensko
zdravstvo in si prizadeva za boljše osveščanje
laične populacije. Poleg tega je Krka edino
slovensko farmacevtsko podjetje. Prav je, da
podpiramo slovensko kakovost.
Štefka Eljaš, mag. farm.,
Lekarna Zlatorog Bled
Ponudim slovensko kakovost, Krko.
Gregor Drnovšek, dr. med.,
ZD Maribor
Nadaljujte odlično delo.
Zofija Vitkovič, mag. farm.,
Dolenjske lekarne, Novo mesto
Krka nas oskrbuje z zdravili ter daje gospodarski
in kulturni utrip Dolenjski. Spoštujemo jo.
Asist. Vojko Kanič, dr. med., UKC Maribor,
Oddelek za kardiologijo in angiologijo
Krka ti kot kliniku vedno stoji ob strani. Da ti
pomaga, naredi tudi kaj več. Poleg tega je naša
zadnja »družinska srebrnina«.
Polona Grobler, mag. farm. spec.,
Lekarna Primskovo, Kranj
Vaša zdravila farmacevti izdajamo z veseljem, ker
zaupamo v vas, ker so vaši izdelki kakovostni, poznani in imamo z njimi v ročni prodaji, pri samozdravljenju in pri izdaji na recept vedno zadovoljne
in zdrave stranke. To je tudi naše poslanstvo.
december 2007

22

Prof. dr. Marko Noč, dr. med., UKC Ljubljana,
Oddelek za intenzivno interno medicino
Že na začetku svoje poklicne poti sem spoznal,
da Krka veliko vlaga v izobraževanje mladih
zdravnikov. Kasneje mi je Krka pomagala pri
organizaciji slovenske mreže za zdravljenje
akutnega koronarnega sindroma, saj sem
s pomočjo njenih sodelavcev obiskal večino
zdravstvenih domov. Ponovno se je izkazala
pred nekaj leti, ko so bili z njeno donacijo na
18 lokacijah postavljeni prvi avtomatski
defibrilatorji, namenjeni laikom.
Alenka Hreščak, mag. farm.,
Lekarna Nova vas, Maribor
Zaupam v kakovost domačega proizvajalca, kar
potrjuje tudi zadovoljstvo naših uporabnikov.
Prim. asist. Jana Govc Eržen, dr. med.,
nacionalna koordinatorica za preventivo
srčno-žilnih bolezni
V procesu bolnikovega zdravljenja je zame
najpomembnejše preprečiti nastanek in
napredovanje bolezni ter ozdraviti bolnika.
Pri tem imajo učinkovita zdravila izjemno vlogo
in prav zato se odločam za Krkine izdelke.
Pri tem pa lahko tudi poudarim, da so Krkina
zdravila plod slovenskega znanja in prav zaradi
tega so še posebej deležna mojega zaupanja.

Luka Meden, univ. dipl. biol.

Krkini zbirki
knjižic –
za vaše
zdravje
Del našega poslanstva je
tudi izobraževanje bolnikov.
Temu v Krki namenjamo veliko
pozornosti. Ljudje moramo skupaj
z zdravnikom skrbeti za svoje
zdravje, le tako bomo namreč
pri zdravljenju uspešnejši.

V knjižicah o zdravilih govorimo o zdravilih za
znižanje visokega krvnega tlaka, za zmanjšanje
vsebnosti maščob in holesterola v krvi, za
zdravljenje depresije, za zmanjšanje izločanja
želodčne kisline ter o zdravilih za zdravljenje
simptomov pri benigni hiperplaziji prostate.

Sodelovanje bolnikov pri lastnem zdravljenju je
eden najpomembnejših temeljev za uspeh. Ker bi
radi pripomogli k večji ozaveščenosti in boljšemu
razumevanju sodobnih bolezni ter k zavestni skrbi
ljudi za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih,
izdajamo v Krki zbirki knjižic o različnih boleznih,
njihovem zdravljenju in zdravilih, ki smo ju
poimenovali V skrbi za vaše zdravje ter Nasveti
za samozdravljenje.

Ste vedeli, da za vsako bolezen raste roža? V zbirki
Nasveti za samozdravljenje najdemo številne
koristne informacije, kako si lahko pomagamo
sami, še preden pridemo do zdravnika ali pa kadar
zdravnikova pomoč sploh ni nujna. S pomočjo
zbirke se lahko poučimo o zdravi prehrani,
o skrivnostih lepote, o tem, kako na potovanje,
in še o marsičem.

Zbirka V skrbi za vaše zdravje je namenjena
izobraževanju oziroma ozaveščanju laične javnosti
o nekaterih najpogostejših obolenjih in zdravilih,
vsebuje pa tudi številne nasvete za zdravo življenje.
V knjižicah o obolenjih so opisane razne bolezni,
in sicer bolezni srca in žilja, živčevja, prebavil, sečil,
bolezni hrbtenice in osteoporoza ter bolezni kože,
predstavljeni pa so tudi načini, kako si lahko bolniki
pomagajo – z zdravili in tudi brez njih. Avtorji knjižic
so priznani slovenski zdravniki, sodelovali pa so
tudi strokovnjaki iz Krke. V zadnjih letih smo zbirko
posodobili in dodali nekatere pogostejše sodobne
bolezni in težave. Opremili smo jo z barvnimi
ilustracijami in jo tako naredili še zanimivejšo in
privlačnejšo.

V tiskani obliki so knjižice iz zbirke V skrbi za
vaše zdravje na voljo pri vašem splošnem oz.
družinskem zdravniku, knjižice iz zbirke Nasveti
za samozdravljenje pa v lekarnah. Lahko si jih
ogledate tudi na spletni strani www.krka.si in jih
natisnete kar na domačem tiskalniku.
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Krkine knjižice pomagajo pri izobraževanju bolnikov
Nelida Casarsa, višja med. sestra,
SB Šempeter
Živopisane knjižice s prijetnimi ilustracijami in
koristnimi informacijami. Poznamo jih!
S Krkinimi strokovnimi sodelavkami in sodelavci
sodelujemo pri informiranju in zdravstveni vzgoji
bolnikov in obiskovalcev. Knjižice so postale
nepogrešljive v čakalnicah in dnevnih prostorih
bolnišnice. Pri organizaciji informacijskih stojnic na
polikliniki (poleg merjenja krvnega tlaka in krvnega
sladkorja) ponujajo možnost prenosa informacij na
razumljiv način. Obiskovalci radi sežejo po njih.
V žep še za soseda in staro mamo! Za najmlajše
pa so nepogrešljive pri pripravi plakatov.
Informativne, nazorne in barvite postajajo del
vsakdana obiskovalcev, bolnikov in zaposlenih.
Janez Plankar, dipl. fizioterapevt,
ZD Novo mesto, preventivni kabinet
Zloženke za bolnike in za zdravstvene delavce
predstavljajo ličen in koristen informacijski
pripomoček. Informacije so razumljive široki
množici, vizualno so nazorne. Tudi sam rad
posežem po njih, zato predstavljajo vsakodnevni
pripomoček pri mojem delu z udeleženci predavanj.
Pavla Likar, višja med. sestra,
UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hipertenzijo
Vesela sem, da je Krka izdala knjižice, ki mi
pomagajo pri izobraževanju bolnika z arterijsko
hipertenzijo. Po letih izkušenj opažam veliko
razliko, ki so jo prinesle Krkine knjižice, saj bolnika
in njegove svojce seznanjajo z boleznijo in jim
svetujejo, kako naj se z njo spopadejo. Bolnik
je ob prvi ambulantni obravnavi vznemirjen,
hkrati dobi preveč novih informacij, datumov za
preiskave, tako da marsikaj pozabi. Doma
s svojci knjižico bolj podrobno pogleda in pride
na naslednji pregled bolj pripravljen in mirnejši.
Hkrati se pouči tudi o pravilni prehrani in zdravem
življenjskem slogu.
Na naslednje preglede pride s podatki, ki si jih je
redno zapisoval v beležko, in nam s tem olajša
delo. Zbiranje podatkov je zato za nas bistveno
preprostejše. Tako dobimo natančnejše in
zanesljivejše podatke, s čimer lažje pomagamo
tudi drugim bolnikom.
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Vladka Vovk, koordinatorica za zdravstveno
vzgojo v ZD Celje
Kot koordinatorica zdravstvene vzgoje izvajam
delavnice CINDI o zdravem življenjskem slogu,
o dejavnikih tveganja za nastanek srčno-žilnih
obolenj in o zdravem hujšanju. Pri svojem delu
s pridom uporabljam Krkine knjižice, še posebno
Nevarnosti za srce in žilje, Srčno popuščanje,
Zdrava prehrana pri zvišanem holesterolu,
Dnevnik meritev krvnega tlaka, krvnih maščob in
krvnega sladkorja ter tudi Depresijo pri ženskah
in Depresijo pri moških. Udeleženci delavnic so
starejši ljudje, ki želijo pridobiti novo znanje in tudi
sami pomagati k ohranitvi in izboljšanju zdravja.
Pomagamo jim s predavanji, odgovori na njihova
vprašanja. Ker pa si nekateri ne upajo z besedo
na dan ali pa navodila pozabijo, nam zelo prav
pridejo ravno Krkine knjižice. Po predavanju jih
udeleženci z veseljem odnesejo domov. Doma jih
lahko vedno znova prebirajo in najdejo primerne
odgovore na svoja vprašanja. Knjižice so zelo lepo
napisane in tudi slikovno opremljene, tako da so
razumljive. Ljudje so z njimi zadovoljni, zato jih
pridno prebirajo in uporabljajo.
Moje mnenje je, da si čedalje več ljudi želi tovrstno
literaturo. Zavedajo se, da je v čakalnicah in pri
osebnih zdravnikih vedno več bolnikov, zato je
manj časa za pogovor z zdravnikom. Vedo pa tudi,
da lahko odgovore na nekatera vprašanja dobijo
v Krkinih knjižicah, ki jih lahko dobijo pri svojem
osebnem zdravniku. Marsikdaj lahko s tem
skrajšajo čakanje v čakalnicah.

Mirjam Černe, dr. vet. med., Gregor Pleterski, mag. farm.

Samozdravljenje –
vaša priložnost za krepitev
zdravja in dobro počutje
Seveda pa je pri tako imenovanem samozdravljenju
zelo pomembno preudarno in odgovorno ravnanje.
Farmacevtska industrija zagotavlja učinkovita,
varna in kakovostna zdravila, tudi tista, ki so
v lekarni na voljo brez recepta. Lažja dostopnost
zdravil brez recepta zahteva večjo farmacevtsko
skrb. Farmacevt v lekarni s svojim znanjem bolniku
svetuje najustreznejše zdravilo in ga pouči, kako ga
pravilno uporabljati. Bolnikova odgovornost pa je,
da sledi farmacevtovim nasvetom in jemlje zdravilo
v skladu s priloženim navodilom o uporabi.

Mag. Nina Pisk, mag. farm., vodja
farmakoinformativne službe, Gorenjske lekarne

Ljudje prevzemamo vse večjo
odgovornost za svoje zdravje
zaradi boljše ozaveščenosti
o zdravstvenih težavah in boleznih
ter poznavanja delovanja zdravil. Tudi
zaradi vplivov sodobnega življenja
ima posameznik vse manj časa za
obiske pri zdravniku. Mnogokrat naš
vsakdan zaznamujejo zdravstvene
težave, ki ne zahtevajo zdravniške
oskrbe in jih lahko zdravimo sami.
S tem preprečimo, da bi se razvile
v hujša obolenja.

Na svetovanje pri zdravljenju blažjih zdravstvenih
težav pomembno vpliva več dejavnikov – znanje
o zdravilih, o boleznih in zdravju nasploh,
pogovor z bolnikom in vse večja razpoložljivost
izdelkov za samozdravljenje. Vse našteto
vpliva na farmacevta v lekarni, ko se odloča za
izbiro pravega izdelka ali za napotitev bolnika
k zdravniku. Predpisi, smernice in zakonodaja
dokaj natančno določajo zdravstvene težave, pri
katerih je primerno samozdravljenje, in lastnosti
izdelkov, ki se lahko uporabljajo. Kakovost,
varnost in učinkovitost izdelka zagotavljajo tako
lastnosti zdravila kot informacije na ovojnini in
priloženem navodilu za uporabo, namenjenem
bolnikom. Pri delu v lekarni ugotavljam, da Krka
pri svojih izdelkih v celoti ustreza zahtevanim
lastnostim. S svojo široko izbiro glede na
zdravstvene težave in farmacevtske oblike sledi
spremembam v zdravstvu in v odnosu ljudi do
lastnega zdravja, kar je tako pri nas kot v svetu
vodilo pri širjenju samozdravljenja.
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Krkina zdravila za samozdravljenje
so vaši zvesti spremljevalci in
pomočniki pri manjših zdravstvenih
tegobah.
V Krki mislimo na vaše zdravje in dobro počutje.
Imamo pestro paleto zdravil za samozdravljenje.
Z njimi lahko lajšate prehlad ali gripo, glavobol,
bolečine v mišicah in sklepih, prebavne težave,
telesne odzive na stresne okoliščine, občutek
pomanjkanja energije ter motnje v spominu in
koncentraciji ali pa si zagotovite dnevne potrebe
po vitaminih in mineralih.

Zdravila vsebujejo učinkovine naravnega ali
sintetičnega izvora. Izdelana so po načelih
sodobne farmacevtske stroke, so učinkovita, varna
in kakovostna.

Septolete. Zagotovo jih poznate!
Septolete so že 26 let del Krkine ponudbe zdravil
za samozdravljenje.
Septolete, Septolete D in Septolete plus,
NeoSeptolete z okusom zelenega jabolka, limone
in divje češnje lajšajo različno močne bolečine
v grlu ter zadovoljijo željo potrošnikov po različnih
okusih. Pri njihovem razvoju smo v Krki sledili stroki

Ko vas obiščeta prehlad ali gripa
Za krepitev odpornosti

Calciumvita C, šumeče tablete

Pri bolečem in vnetem grlu

Septolete
Septolete D
Septolete plus
NeoSeptolete z okusom 		
zelenega jabolka, limone in
divje češnje, pastile

Pri zvišani telesni temperaturi ter
bolečinah v mišicah in sklepih

Daleron C, zrnca

Pri več simptomih prehlada ali gripe
(zvišana telesna temperatura, bolečine
v mišicah in sklepih, suh in dražeč
kašelj, izcedek iz nosu)

Daleron COLD3, tablete

Pri suhem in dražečem kašlju

Herbion, trpotčev sirup
Panatus, sirup in tablete
Panatus forte, sirup in tablete

Za lažje izkašljevanje goste
bronhialne sluzi

Herbion, jegličev sirup
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in sodobnim svetovnim smernicam pri zdravljenju
blagih okužb ust in grla. Učinkovitost in varnost
smo dokazali tudi v lastnih kliničnih raziskavah,
ki smo jih s priznanimi strokovnjaki izvedli v petih
državah.
Rezultati so pokazali, da imajo Septolete širok
spekter protimikrobnega delovanja na vrsto
bakterij in glivic, ki so pogost vzrok okužb, zato
odpravijo vnetje in bolečino. Preprečijo tudi, da
bi se sprva blaga okužba sprevrgla v resnejše
obolenje zgornjih dihal. Septolete plus imajo med
Septoletami posebno mesto, saj poleg antiseptika
vsebujejo učinkovino z lokalnim protibolečinskim
delovanjem. Zato zavrejo začetno okužbo v grlu in
ustni votlini, že po nekaj minutah pa odpravijo tudi
močnejšo bolečino.
Dokazana učinkovitost, visoka kakovost in zaupanje

v Septolete so bili in so še vedno glavni razlogi za
njihovo uporabo.

Daleron COLD3. Bliskovito proti
gripi in prehladu.
Daleron COLD3 je klinično preizkušeno
zdravilo za samozdravljenje gripe in prehlada.
Deluje protivročinsko, protibolečinsko, zmanjša
zamašenost nosu in povečan izcedek iz nosu.
Lajša tudi suh kašelj. Ker začne delovati že po
20 minutah, se boste hitro počutili bolje. Že po
prvem odmerku (ena ali največ dve tableti) boste
občutili olajšanje vsaj za 6 ur. Daleron COLD3
posebno priporočamo, kadar vas pesti več
simptomov gripe ali prehlada. Tableto boste zlahka
pogoltnili, saj je gladka in ovalna.

Ko občutite neprijetne bolečine
Pri glavobolu
Pri zobobolu
Pri menstrualni bolečini

Nalgesin S, tablete

Pri bolečinah v mišicah in sklepih
Pri blagih revmatskih obolenjih

Naklofen, gel

Ko ste utrujeni in izčrpani, se ne morete zbrati ali pozabljate

Pri utrujenosti in izčrpanosti

Herbion Ginseng, kapsule

Pri motnjah spomina in koncentracije
Pri vrtoglavici in šumenju v ušesih

Bilobil, kapsule

Pomoč pri večjih intelektualnih naporih

Bilobil forte, kapsule
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Bilobil in Bilobil forte. Za boljši
spomin in večjo moč koncentracije.
Bilobil je kakovostno naravno zdravilo, pripravljeno
iz danes najbolje prodajane in priljubljene zdravilne
rastline na svetu, iz ginka (Ginkgo biloba).
Izvleček ginka v kapsulah Bilobil je pripravljen po
tehnološkem postopku, ki zagotavlja kakovost
in skladnost z zahtevami evropske monografije
(ESCOP) in monografije Svetovne zdravstvene
organizacije. Učinkovitost Bilobila pri motnjah
spomina in koncentracije, šumenju v ušesih
in vrtoglavici dokazujemo z lastnimi kliničnimi
raziskavami.
Komu je namenjen Bilobil in komu Bilobil forte?
Bilobil je namenjen starejšim, ki jim pojemajo
spomin in intelektualne sposobnosti, imajo
vrtoglavico, jim šumi v ušesih ali pa imajo motnje
v prekrvitvi okončin.
Bilobil forte vsebuje večji odmerek ginka.

Najnovejša spoznanja so namreč pokazala, da
lahko večji odmerki pomagajo pri večjih umskih
naporih, ko potrebujemo hitro spodbudo za boljšo
koncentracijo in zbranost.

Nalgesin S. Hitro in zanesljivo proti
bolečini.
Nalgesin S svetujemo kot prvo izbiro pri
samozdravljenju zmernih bolečin. Že s prvim
odmerkom (z eno ali največ dvema tabletama)
boste hitro odpravili bolečino. Ker je učinek tudi
dolgotrajen, Nalgesin S po potrebi ponovno
vzamete šele po 8 ali 12 urah, kar je v primerjavi
z drugimi protibolečinskimi zdravili, ki so na
voljo brez recepta, bistveno redkeje. Ker vsebuje
učinkovino naproksen natrij, poleg bolečin blaži
tudi vnetje in znižuje zvišano telesno temperaturo.
Nalgesin S je v obliki gladkih in ovalnih tablet, ki
omogočajo lažje požiranje.

Ko ne morete ukrotiti želodca ali uravnati prebave

Pri zgagi, spahovanju in pekoči
bolečini v želodcu

Rutacid, žvečljive tablete

Pri zaprtju

Verolax Senna, tablete

Ko trpite zaradi alergij ali se vam vname koža zaradi pretiranega sončenja, pikov
žuželk ali potenja

Pri alergijah

Letizen S, tablete

Pri kožnih vnetjih

Kamagel, gel
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Ko vi in vaši otroci potrebujete več vitaminov in mineralov

Za otroke od 1. do 14. leta starosti

Pikovit, sirup, tablete
Pikovit plus, žvečljive tablete
Pikovit forte, tablete

Za odrasle

Duovit, tablete
Duovit za ženske, tablete
Duovit za moške, tablete
Duovit memo, pastile

Pred zanositvijo in med nosečnostjo

Tifol, tablete

Za zaščito pred škodljivim delovanjem
prostih radikalov

Triovit, kapsule

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

NAGRADNA IGRA
Če ste našo revijo prebrali, vam ne bo težko odgovoriti na nagradno vprašanje. Rešitev vpišite na priloženi
kupon, kupon odtrgajte, dopišite še svoje podatke in nam ga pošljite do 24. januarja 2008. Med vsemi, ki nam
boste poslali kupon, vas bomo izžrebali trideset, ki boste povabljeni na obisk podjetja Krka v Novem
mestu. Med drugim si boste lahko ogledali Krkin sodobni obrat za proizvodnjo tablet, ki se imenuje …
Sporočite nam ime omenjenega obrata in sodelovali boste v žrebanju.
Pravilna rešitev nagradne igre iz 6. številke revije je HERBION.
Nagrajenci iz 6. številke so: Renata Plesec, Hajdina; Ida Zalokar, Ljubljana; Franc Okoren, Škofljica;
Nada Jakše, Novo mesto; Tatjana Rožman, Črnomelj; Vladka Sok, Ptuj; Silvana Kodermac, Nova Gorica;
Olga Benčina, Tržič; Antonija Mikelj, Kranj; Valentin Stopar, Sevnica.
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Alenka Hriberšek, univ. dipl. pol.

Dobrodošli v
Termah Krka!
V poplavi številnih obveznosti, ki
nam jih nalaga sodobno življenje,
pogosto pozabimo nase in na
stvari, ki jih radi počnemo.
V Termah Krka gostom ponujamo
možnost, da za hip ustavijo čas
in se zazrejo vase ... Pri nas se
lahko sprostijo, razvajajo in znova
zadihajo s polnimi pljuči.
V Termah Krka, ki združujejo terme v Dolenjskih in
Šmarjeških Toplicah, Hotele Otočec, Hotel Krka
v Novem mestu in obmorski center Talaso Strunjan
ter igrišče za golf na Otočcu, bomo poskrbeli za
obnovo gostovega porušenega energetskega
ravnovesja in mu povrnili življenjsko moč, tako
da se bo lahko brez težav spoprijel z novimi
življenjskimi izzivi in dosegal nove uspehe. Vse
poslovne enote odlikujejo kakovostne storitve in
programi ter strokovno, prijazno in gostoljubno
osebje.

Terme Dolenjske Toplice
V Centru za medicinsko rehabilitacijo zdravimo
predvsem revmatična obolenja gibalnega sistema,
stanja po poškodbah in operativnih posegih na
gibalnem sistemu s funkcijsko prizadetostjo ter
ginekološka obolenja.
Ponudbo zdraviliškega turizma z zdravstvenimi
storitvami dopolnjuje sodoben Wellness
center Balnea z najrazličnejšimi sprostitvenimi
programi, ki so namenjeni izboljšanju kakovosti
posameznikovega življenja. Gostom so na voljo
številni bazeni, osvežilne kopeli, poživljajoče
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masaže in krepilne savne. Pestro tovrstno
ponudbo nadgrajuje center za nego obraza
in telesa, kjer izvajamo učinkovite programe
hujšanja in oblikovanja telesa, lifting, manikuro,
pedikuro ...
Pri namestitvi lahko gostje izbirajo med hoteloma
Vital**** in Kristal****.

Terme Šmarješke Toplice
V Krkinih Termah Šmarješke Toplice skrbimo
predvsem za rehabilitacijo bolezni srca in ožilja
ter zdravimo stanja po športnih poškodbah in
stanja po poškodbah ali
operacijah gibalnega
sistema. V zdravstveni
preventivi dajemo
prednost predvsem
sodobnim programom
medicinskega
wellnessa.
Za premagovanje
civilizacijskih bolezni,
kot so stres, prevelika
telesna teža, prezgodnje

staranje, in drugih
težav v sodobnem
življenju, je gostom
na voljo sprostitveni
center Vitarium
Spa&Clinique, ki
obsega sprejemnico
z biobarom, sobe
za sproščujoče
masaže, center
za vrhunsko nego
obraza, telesa in las,
bogato opremljeno
telovadnico in
edinstven studio
za višinsko vadbo.
Del centra Vitarium
Spa&Clinique
predstavlja Vitarium Aqua, kompleks savn in
kopeli.
Gostom ponujamo namestitev v hotelih
Šmarjeta**** in Vitarium**** superior.

tega športa vabimo na igrišče z devetimi polji
v neposredni bližini otoških hotelov.
Pri namestitvi lahko gostje izbirajo med hoteloma
Grad Otočec***** in Šport****.

Hotel Krka v Novem mestu
Hotel Krka ponuja več sodobno opremljenih
dvoran za seminarje, srečanja, konference in
kulturne prireditve. Ker je v neposrednem središču
mesta, gostu omogoča hitro in skoraj neopazno
vključitev v vsakdanji mestni vrvež.
V idiličnem okolju Trške gore lahko v Krkinem
hramu za goste ob izbranih domačih jedeh in
dolenjskem cvičku pripravimo poslovno zabavo,
praznovanje osebnih praznikov ali druga srečanja.
V Hotelu Krka**** so na voljo sobe in apartmaji.

Talaso Strunjan
Center Talaso Strunjan odlikuje izjemna lega tik
ob morju, zaradi bližine strunjanskih solin pa je to
klimatsko zdravilišče, kjer zdravimo pljučne bolezni,
lajšamo revmatska obolenja, težave z osteoporozo
in stanja po poškodbah ali po operativnih posegih
na gibalnem sistemu.
Ponujamo tudi preventivne menedžerske preglede.
Za gostovo sprostitev in razvajanje poskrbimo
v sprostitvenem centru Salia, kjer so na voljo klasični
kozmetični programi, programi hujšanja, masaže,
aromaterapije, kopeli in raznovrstni talaso programi.
Gostje lahko pri namestitvi izbirajo med hoteloma
Svoboda**** in Laguna*** ter Vilami***.

Otočec
Grad Otočec, biser grajske arhitekture, ki stoji
na otočku sredi reke in je v Sloveniji edini grad
na vodi, je urejen v hotel visoke kategorije za
najzahtevnejše goste. V hotelu Šport je gostom
na voljo sodobna kongresna dvorana, seminarsko
ponudbo Otočca pa bogati športnorekreacijski
center. Otočec je s svojo očarljivo okolico
edinstveno mesto za igranje golfa. Ljubitelje
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mag. Metka Miklavič

Krka je
družbeno
odgovorno
podjetje
Živeti zdravo življenje. To je
Krkino poslanstvo, ki ne ostaja le
zapisano na papirju. Vsakič
znova ga radi prenašamo
v vsakdan ljudi, ki pridejo v stik
s Krko. Zdravo življenje namreč
razumemo zelo široko: od zdravja,
za katerega skrbimo z našimi
izdelki in storitvami, do zdravja, ki
je posledica zadovoljnega življenja.

namenjamo sredstva za posodobitev in boljšo
opremljenost zdravstvenih ustanov.

Leta 2007 smo zdravstvenim ustanovam
podarili 52 aparatov za 24-urno merjenje
krvnega tlaka. Zdravstveno osebje smo tudi
izobraževali o izvajanju metode in odčitavanju
rezultatov. S takimi donacijami Krka pomembno
prispeva k izboljšanju kakovosti spremljanja in
zdravljenja bolnikov z visokim krvnim tlakom.

Razvijamo in izdelujemo vrhunske izdelke, ob
tem pa se vedno znova sprašujemo, kaj še lahko
naredimo za kakovost življenja.
Odgovor se ponuja sam od sebe: Krka živi in
diha z okoljem. S sponzoriranjem in donacijami
podpiramo projekte na zdravstvenem in
humanitarnem področju, vlagamo v razvoj športa,
v izobraževanje, znanost in kulturo. Leto za letom
V Krki verjamemo v znanje. Od leta 1956 vsako
leto štipendiramo številne študente in dijake.
Trenutno imamo 56 štipendistov, v vseh teh letih pa
smo podelili 1312 štipendij.
Za uresničevanje naše razvojne strategije pa so
poleg štipendiranja posebno pomembne tudi
Krkine nagrade, ki jih že skoraj 40 let podeljujemo
mladim raziskovalcem in jih s tem spodbujamo
k razvojnim in raziskovalnim projektom. Sklad
Krkinih nagrad se ni omejil na običajno študijsko
podporo, ampak je mlade izzval k inovativnosti,
ustvarjalnemu delu in izvirnim rešitvam.
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Skrb za zdravo in kakovostno življenje se
odraža tudi v našem odnosu do okolja.
Z razvojem visokokakovostnih procesov
pospešeno razvijamo proizvodnjo, s katero čim
manj obremenjujemo naravo. Zavzemamo se
za uravnotežen razvoj, posebno pozornost pa
namenjamo varstvu zdravja zaposlenih in okolja.
Krka v zadnjem desetletju za varstvo okolja
namenja približno pet milijonov evrov na leto.
Kot zanimivost naj povemo, da je imela Krka
v šestdesetih letih dvakrat več štipendistov kot
zaposlenih.
Do sedaj je Krkino nagrado prejelo že
2189 nagrajencev. Na seznamu je veliko znanih
imen, ki danes delujejo v znanstvenih institucijah in
v farmacevtskih podjetjih.
Leta 2007 smo prvič podprli akcijo izbora najboljše
slovenske znanstvenice. Častni naziv je pripadel
doc. dr. Irmi Virant Klun, ugledni specialistki klinične
embriologije, ki se v ljubljanskem Univerzitetnem
kliničnem centru ukvarja z zdravljenjem neplodnosti.
Leto prej smo bili srebrni pokrovitelji 12. slovenskega
mednarodnega festivala znanosti, za kar nam je
Slovenska znanstvena fundacija podelila naslov
sponzor leta 2006. Novembra 2007 je bila Krka
na podlagi raziskave, v kateri je sodelovalo 285
slovenskih podjetij, razglašena za najuglednejšega
delodajalca v Sloveniji. Prejeli smo tudi naziv
superbrands za kar tri blagovne znamke: Krko,
Septolete in Sun Mix. Za naziv se je v Sloveniji
potegovalo 700 domačih in tujih blagovnih znamk.
Ob zadnjem svetovnem dnevu hipertenzije je
Krka skupaj s Sekcijo za arterijsko hipertenzijo že
tretjič zapored pripravila akcijo, v kateri smo po
slovenskih mestih mimoidočim merili krvni tlak.
Vključili smo že deset mest.

Že od ustanovitve podpiramo kulturo. Omeniti
velja, da smo leta 2006 z donacijo podprli
ustanovitev gledališča Anton Podbevšek Teater
iz Novega mesta. Avgusta 2007 pa smo podprli
izvedbo opere Boris Godunov (skladatelja Modesta
Petroviča Musorgskega), ki jo je v Cankarjevem
domu uprizoril Državni akademski Bolšoj teater iz
Ruske federacije.
Med našimi vrednotami sta tudi hitrost in
fleksibilnost. Zato smo se zelo hitro odzvali ob
katastrofalnih septembrskih poplavah v Sloveniji.
Odločili smo se, da bomo sredstva, ki smo jih
nameravali porabiti za božično-novoletne voščilnice,
podarili pomoči potrebnim v občini Železniki.
Krka je aktivna tudi v športu. Sponzoriramo
predvsem projekte in društva, ki izpostavljajo
množičnost in delo z mladimi. Že vrsto let
podpiramo tekmovanje v smučarskih poletih
v Planici in slovensko jadrnico Maxi Jena, znatna
sredstva pa namenjamo tudi različnim športnim
klubom, od košarkarskega, odbojkarskega,
rokometnega in nogometnega do teniškega,
atletskega in karate kluba.
Naš uspeh je zapisan prihodnosti. Zavedamo se,
da bomo svoje ambicije uresničili le s popolno
predanostjo vrednotam, ki so pomembne za
ljudi v Krki in zunaj nje. Zato razvijamo partnerski
odnos in zaupanje, pri delu pa smo ustvarjalni in
učinkoviti.
Naš cilj je znan: z lastnim razvojem in močnimi
mednarodnimi povezavami želimo ostati
v vrhu evropskih generičnih podjetij. Tudi pot do
tega cilja nam je znana: z mislijo na ljudi razvijati
kakovostne in dostopne farmacevtske izdelke ter
tako omogočati ozdravitev in ohranjanje zdravja
ljudi na vseh koncih sveta.
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Polona Koželj, mag. farm.

Kako do
Krkinih
informacij?
Vas zanimajo zadnje novice iz
Krke? Morda tečaj Krkinih delnic?
Bi želeli več informacij o naših
zdravilih in izdelkih ali pa bi vam
prišel prav nasvet o zdravem
načinu življenja? Za najhitrejši
dostop do takšnih in podobnih
informacij vam priporočamo obisk
naše spletne strani www.krka.si.
Krkino spletno stran redno dopolnjujemo in
posodabljamo.
Zaradi boljše preglednosti in lažje dostopnosti so
informacije razdeljene v več tematskih sklopov.

O Krki
V tem sklopu je naše podjetje podrobneje
predstavljeno, preberete lahko nekaj o njegovi
zgodovini, opisane so naše dejavnosti, poslanstva
in vizije, strateške usmeritve, vlaganje v razvoj in
raziskave ter nove naložbe. Izveste lahko, kako sta
organizirana naše podjetje in poslovna mreža, kdo
je kdo v Krki ter kako vidimo in uresničujemo svojo
družbeno odgovornost. Najdete tudi podatke, kako
stopiti v stik z nami. Na tem mestu so
v elektronski obliki zbrane vse Krkine publikacije,
več pa lahko izveste tudi o Krkinih nagradah, ki že
od leta 1971 mlade, dijake in študente spodbujajo
k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

Medijsko središče
Tu lahko poiščete sporočila za javnost, arhiv novic,
fotoarhiv in Krkino celostno grafično podobo.
Najaktualnejše novice iz Krke pa boste opazili že
na vstopnem portalu naše spletne strani.
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Za vlagatelje
Če ste Krkin delničar ali pa to nameravate postati,
boste na tem mestu dobili vse najpomembnejše
podatke o naših delničarjih, delnicah in trgovanju
z njimi, sklepe s skupščin delničarjev, informacije
o dividendah, koledar finančnih dogodkov, letna
in medletna finančna poročila ter nekatere druge
zanimivosti iz sveta financ.

Zaposleni
Če iščete zaposlitev ali bi radi postali Krkin
štipendist, boste na tem mestu našli aktualne
razpise delovnih mest in štipendij.

Zdravila in izdelki
Krkina osnovna dejavnost je proizvodnja in trženje
zdravil na recept, ki v prodaji predstavljajo največji
delež. Sledijo jim izdelki za samozdravljenje,
kamor spadajo zdravila brez recepta, prehranska
dopolnila in kozmetični izdelki. Izdelujemo in tržimo
tudi veterinarske izdelke.

V skrbi za vaše zdravje
Največ, kar lahko storimo zase in za svoje bližnje,
je to, da skrbimo za svoje zdravje. Pa res naredimo
dovolj zanj? Vas zanima, kako prepoznati neko
zdravstveno težavo in kako si pomagati?
Poleg tematske revije V skrbi za vaše zdravje, ki jo
izdajamo drugo leto, izdajamo v Krki tudi dve zbirki
knjižic.
Zbirka V skrbi za vaše zdravje je namenjena
izobraževanju o nekaterih najpogostejših obolenjih
in zdravilih, vsebuje pa tudi številne nasvete za
zdravo življenje. Izdajamo tudi zbirko knjižic
s koristnimi nasveti za samozdravljenje. Vse izvode
revij in knjižic si lahko ogledate na naših spletnih
straneh ali jih natisnete na svojem tiskalniku.
Naj na tem mestu omenimo, da je izobraževanju
in širjenju znanja o zdravem načinu življenja
namenjena tudi Krkina spletna stran
www.ezdravje.com.
Kot prijavljeni uporabnik E-zdravja se lahko odločite
in naročite na E-mesečnik, s katerim boste po
elektronski pošti vsak mesec obveščeni
o aktualnostih s področja skrbi za zdravje.

farmacevtskih standardih in so dermatološko
preizkušeni. Na prenovljenih spletnih straneh boste
našli številne uporabne nasvete za nego kože in
las, hkrati pa je Krka za vas pripravila interaktivno
aplikacijo, s katero lahko brezplačno naročite
vzorce izdelkov iz nove dermokozmetične linije
Vitaskin Pharma.

Terme Krka
Krkino dopolnilno področje delovanja so
zdraviliško-turistične storitve.
Družba Terme Krka združuje terme v Dolenjskih in
Šmarjeških Toplicah, Hotele Otočec in Hotel Krka
v Novem mestu, pod njeno okrilje spadata tudi
obmorski center Talaso Strunjan ter igrišče za golf
na Otočcu.
Terme Krka želijo postati v očeh javnosti
pomemben in razpoznaven ponudnik wellnessa.
Obdržati želijo tudi vodilni položaj na področju
rehabilitacije, preventive in promocije zdravja.
Podrobnejše informacije o namestitvah,
programih, ponudbi, rezervacijah, cenikih in ostalih
informacijah v zvezi s Termami Krka boste našli na
spletni strani www.terme-krka.si.
Prepričani smo, da vam lahko na Krkinih spletnih
straneh preprosto in hitro ponudimo marsikatero
koristno informacijo.

Zdravje živali
V Krki izdelujemo več kot 60 veterinarskih izdelkov,
in sicer poleg zdravil na recept ter zdravil brez
recepta še dodatke h krmi ter biocide.
Poleg predstavitve veterinarskih izdelkov boste
tu našli tudi nasvete, kako z našimi izdelki
pripomorete k uspešni reji domačih živali oziroma
k zdravju in zadovoljstvu svojih hišnih ljubljenčkov.

Kozmetika
Krka poleg zdravil na recept in brez recepta
ponuja visokokakovostne in učinkovite izdelke,
ki z ustrezno nego pomagajo odpravljati težave
s kožo in lasmi. Vsi izdelki so izdelani po strogih
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