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Iz Mengša

Na Sandozovi proizvodni lokaciji v 
Mengšu so v začetku novembra pripravili 
dan odprtih vrat, ki so se ga udeležili 
prebivalci Mengša in bližnjih krajev ter 
župani in drugi predstavniki Občine 
Mengeš ter sosednjih občin. 

Lokacija se je z razvojem proizvodne in raz-
iskovalne dejavnosti v zadnjih letih izjemno 
okrepila in postala eden ključnih delov glo-
balne farmacevtske skupine Sandoz. Družba v 
Mengšu širi tudi okoljska vlaganja, s katerimi je 
še dodatno zmanjšala vplive svojega delovanja 
na okolje. Lokacija v Mengšu pridobiva vse 
večjo vlogo v razvoju in proizvodnji izbranih 
farmacevtskih učinkovin visokih vrednosti in 
podobnih bioloških zdravil, s čimer se povečuje 
tudi njen prispevek k ohranjanju Sandozovega 
vodilnega položaja med generičnimi farma-
cevtskimi družbami v svetu. 
Novi izdelki zagotavljajo nadaljnji razvoj 
lokacije
V proizvodnjo redno uvaja izdelke, ki zagota-
vljajo nadaljnji razvoj lokacije. »Z uspešnostjo 
na globalnem trgu prispevamo tudi k lokalne-
mu razvoju,« je pojasnil Egidij Capuder, direk-
tor Proizvodnje Mengeš. »Zaposlujemo več kot 
600 sodelavcev in smo med pomembnejšimi 
gospodarskimi subjekti v tem delu Slovenije. 
Smo močno razvojno usmerjeni in omogočamo 
zaposlitev številnim strokovnjakom. Skoraj 41 
odstotkov zaposlenih ima najmanj visokošol-
sko izobrazbo.« Poslovanje Leka, člana skupine 
Sandoz, temelji na dolgoročni strategiji, ki 
vključuje družbeno odgovorno ravnanje na 
vseh področjih delovanja, k čemur sodi aktivno 
vključevanje v lokalno skupnost. Na območju 
občin Domžale in Mengeš podpira različne 
projekte in organizacije: društva bolnikov, šole, 
vrtce, športna društva in kulturne ter socialne 
ustanove. Odgovorno ravna tudi na področju 
varovanja okolja, kjer prav tako izvaja Novar-
tisovo politiko trajnostnega razvoja. Novartis 
se je z njenim uresničevanjem uvrstil na prvo 
mesto v mednarodni farmacevtski industriji 
na lestvici, ki jo je pred kratkim objavila revija 
Newsweek.
Tudi v Mengšu stalno izvajajo naložbe v na-

predne okoljske tehnologije in uresničevanje 
okoljske politike. Pri omejevanju vplivov na 
okolje dajejo poudarek zmanjševanju emisij 
v zrak in večanju energetske učinkovitosti. 
Redne meritve, ki jih nadzorujejo pristojne 
inšpekcijske službe, kažejo, da se vsi vplivi 
na okolje gibljejo pod predpisanimi mejnimi 
vrednostmi. Mengeška lokacija se po evropski 
direktivi uvršča med obrate manjšega tveganja 
za okolje.Energetsko učinkovitost so povečali 
za več kot dva odstotka. Presegli so načrtova-
no dvoodstotno izboljšanje pri učinkovitosti 
porabe tehnološke vode na tono proizvoda in 
z več ukrepi kar za devet odstotkov izboljšali 
lanski rezultat. Vplivi na okolje so nadzoro-
vani in se gibljejo pod predpisanimi mejnimi 
vrednostmi, občutna izboljšanja pa odražajo 
ugodne rezultate okoljskih naložb. 
Edini industrijski center za sodobno biotehno-
logijo v Sloveniji
Zadnja pridobitev Sandozove biofarmacev-
tike v Mengšu so novi laboratoriji za celično 
in molekularno biologijo, odprti v letošnjem 
oktobru. V Leku so z lastnim razvojem na po-
dročju genske tehnologije sicer začeli že v 80. 
letih prejšnjega stoletja, prvi proizvodni obrat 
za proizvodnjo bioloških zdravil v Sloveniji 
so odprli leta 2004, razvojni center je začel 
delovati leta 2007, obrat za proizvodnjo teh-
nološko zahtevnih biofarmacevtskih učinkovin 
pa leta 2010.
»Novartis je v razvoj, raziskave in proizvodnjo 
biofarmacevtike v Sloveniji v zadnjih 9 letih 
vložil skoraj 54 milijonov evrov, kar jasno kaže, 
da zaupa slovenskemu znanju in podpira na-
daljnji razvoj lokacij v Sloveniji,« je poudarila 
dr. Mateja Salobir, vodja tehničnega razvoja 
Sandozove  Biofarmacevtike Mengeš. Ta edini 
slovenski industrijski center za sodobno, re-
kombinantno biotehnologijo danes zaposluje 
več kot 183 strokovnjakov s področij farmacije, 
kemije, biotehnologije, mikrobiologije in bioke-
mije. Med njimi je več kot četrtina doktorjev in 
magistrov znanosti. »Naši strokovnjaki imajo 
kot del uspešne globalne farmacevtske družbe 
neprecenljivo možnost delati doma in hkrati 
pridobivati izkušnje po svetu,« je še dodala dr. 
Mateja Salobirjeva. (P.H.)

Lokacija v Mengšu, pomemben 
del Sandozove razvojne 
in proizvodne mreže Manualna medicina je posebna tehnika 

zdravljenja, ki obsega tako diagnostiko 
kot zdravljenje. Z njo je mogoče odpraviti 
težave na področju hrbtenice, sklepov 
in mišic, bolečin v križu, glavobolov, 
vrtoglavice, slabosti, težave na področju 
notranjih organov in določena nevrolo-
ška obolenja. 
Moto manualne medicine je odprava 
bolečine in njenega vzroka brez zdra-
vil in kirurškega posega. Njen osnovni 
namen je povrnitev v predhodno stanje 
ali, v kolikor to ni možno, vsaj lajšanje 
simptomov. Slovenci imamo največ težav 
z bolečinami v križu (moški) ter bolečina-
mi v vratnem delu in glavoboli (ženske), 
kar je večinoma posledica dolgotrajne 
prisiljene drže. Omeniti je potrebno tudi 
simptom diska hernije, ki se v večini pri-
merov zdravi z operativnim posegom, z 
manualno medicino pa se več kot tretjina 
pacientov ozdravi do te mere, da opera-
cija ni več potrebna.
V ordinacijah MO-GY letos praznujejo 
20-letnico delovanja na področju zdravlje-
nja gibalnega sistema z manualno medi-
cino na treh lokacijah (Ljubljana, Maribor 
in Nova Gorica). Več na www.mo-gy.si.
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