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Компания Pfizer Export B.V., действующая через свой филиал в Республике Казахстан 

В Pfizer мы применяем научный подход и используем наши глобальные ресурсы для того, 
чтобы необходимое лечение, которое продлевает и улучшает жизни, было доступным для 
каждого пациента. Мы стремимся стать эталоном по стандартам качества, безопасности и 
руководствуемся ценностями при открытии, разработке и производстве нашей продукции. 

 
Каждый день сотрудники Pfizer работают и вносят свой вклад в улучшение здоровья, 
профилактику и лечение, тем самым бросая вызов наиболее опасным заболеваниям нашего 
времени. 

 
В Республике Казахстан мы боремся с бременем болезней более 25 лет, каждый день 
работая над передовыми решениями, которые меняют жизни пациентов к лучшему. 
Сегодня в стране зарегистрированы лекарственные средства, применяемых в онкологии, 
ревматологии и иммунологии, неврологии, вакцинопрофилактике, кардиологии и для 
лечения госпитальных инфекций. 
С 1995 года Pfizer в Казахстане, как одна из ведущих мировых инновационных 
биофармацевтических компаний, непрерывно сотрудничает с Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан для укрепления общественного здравоохранения с 
помощью передовых решений как в инновационной терапии, так и в профилактике 
заболеваний. Мы также поддерживаем усилия Министерства Здравоохранения и 
Правительства Республики Казахстан, направленные на реформирование системы 
здравоохранения. 

 
Более 170 лет компания Pfizer работает, чтобы изменить ситуацию к лучшему для всех, кто 
полагается на нас. 
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Қазақстан Республикасында өз филиалы арқылы әрекет ететін Pfizer Export B.V. 

компаниясы 

Pfizer-де біз өмірді ұзартып, оны жақсартатын емдеуді қажет ететін әр пациенттің 
қолжетімділігін арттыру үшін ғылыми әдіс пен ғаламдық ресурстарымызды қолданамыз. 
Өнімдерімізді ашу, әзірлеу және өндіру кезінде барлық сапа, қауіпсіздік және құндылық 
стандарттары бойынша эталон болуға ұмтыламыз. 

 
Күн сайын Pfizer қызметкерлер денсаулықты жақсарту, алдын-алу және емдеу үдерістерін 
жақсартуға өз үлестерін қоса отырып заманымыздың ең қауіпті ауруларына төтеп беруде. 

 
Қазақстан Республикасында біз пациенттердің өмірін жақсы жаққа өзгертетін озық 
шешімдерді іздей отырып, аурулар ауыртпалығымен 25 жылдан астам уақыт күресіп 
келеміз. Бүгінде елімізде онкология, ревматология және иммунология, неврология, 
вакцинопрофилактика, кардиология және госпитальдық инфекцияларды емдеу үшін 
қолданылатын  дәрілік зат тіркелген. 

 
1995 жылдан бастап Қазақстандағы Pfizer әлемдік жетекші инновациялық 
биофармацевтикалық компаниялардың бірі ретінде Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігімен инновациялық терапиядағы және аурудың алдын- 
алудағы алдыңғы қатарлы шешімдердің көмегімен қоғамдық денсаулықты нығайту үшін 
үздіксіз ынтымақтасуда. Сонымен қатар Pfizer Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігі мен Үкіметінің денсаулық сақтау жүйесін реформалауға бағытталған күш- 
жігерін қолдаймыз. 

 
170 жылдан астам уақыт бойы Pfizer бізге сенім артқандардың жағдайын жақсарту үшін 
жұмыс істеп келеді. 

 
 

Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) 
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Pfizer Export B.V. acting through its Branch office in the Republic of Kazakhstan 

At Pfizer, we apply science and our global resources to bring therapies to people that extend and 
significantly improve their lives. We strive to set the standard for quality, safety, and value in the 
discovery, development, and manufacture of health care products. 

 
Every day, Pfizer colleagues work to advance wellness, prevention, treatments, and cures that 
challenge the most feared diseases of our time. 

 
In the Republic of Kazakhstan, we have been fighting the disease burden for over 25 years, 
working every day on breakthroughs that change patients’ lives. At the moment we have medicines 
that are registered and used for treatment in oncology, inflammation and immunology, neurology,  
cardio-vascular diseases, hospital infections as well as vaccine prophylaxis and others. 
Since 1995 Pfizer in Kazakhstan, consistent with our responsibility as one of the world's premier 
innovative biopharmaceutical companies, has been closely collaborating with the Ministry of 
Healthcare of the Republic of Kazakhstan to strengthen public health through breakthroughs in 
innovative therapy as well as in disease prevention. We also support the efforts of the Ministry of 
Healthcare and the Government of the Republic of Kazakhstan aimed at reforming the healthcare 
system. 
For more than 170 years, Pfizer has worked to make a difference for all who rely on us. 

 
Contact Information: 
Address: 100/4 Nazarbayev ave., Business сentre “Prime”, 
Almaty, Kazakhstan, 050000 
Telephone: +7 (727) 250 42 00 
Email: pfizerkazakhstan@pfizer.com 
Website: www.pfizer.com 

mailto:pfizerkazakhstan@pfizer.com
http://www.pfizer.com/
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