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Despre Janssen Companiile Farmaceutice ale Johnson & Johnson 

În cadrul Janssen, lucrăm pentru a crea un viitor în care afecţiunile sunt de domeniul 
trecutului. Noi suntem Janssen Companiile Farmaceutice ale Johnson & Johnson şi ne 
concentrăm activitatea pentru a transforma această perspectivă în realitate pentru pacienţii 

din întreaga lume. Luptăm împotriva bolilor prin ştiinţă, îmbunătăţim accesul prin mecanisme 
inovatoare şi vindecăm lipsa de speranţă prin pasiune. Activitatea noastră este dedicată acelor 
domenii medicale în care putem face cea mai mare diferenţă: oncologie, neuroştiinţe, 
imunologie, boli infecţioase şi vaccinuri, boli cardiovasculare şi de metabolism şi hipertensiune 
pulmonară. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.janssen.com.Urmăriţi-ne şi pe 

@JanssenGlobal. 

 

Despre Johnson & Johnson 

În cadrul Johnson & Johnson, credem că o sănătate bună stă la baza vieților vibrante, a 

comunităților prospere și a progresului. De aceea, de mai bine de 130 de ani, am depus toate 
eforturile pentru a menţine sănătatea oamenilor, la orice vârstă și în orice etapă a vieţii. Azi, 
în calitate de cea mai mare și mai extinsă companie din lume dedicată îngrijirii sănătății, ne 
întărim angajamentul de a ne folosi această dimensiune în slujba binelui. Facem eforturi să 
îmbunătățim accesul și accesibilitatea, să creăm comunități mai sănătoase și să oferim 

posibilitatea tuturor oamenilor, oriunde s-ar afla, să aibă o bună sănătate mintală, un corp 
sănătos și să beneficieze de un mediu înconjurător sănătos. Cu pasiune, știință și prin inovaţie 
ne propunem să schimbăm profund traiectoria sănătății pentru umanitate. Aflați mai multe 
pe www.jnj.com. Urmăriţi-ne pe @JNJNews. 
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