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«Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη» στην Αθήνα.

Αγία Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2019 – Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της
Novo Νοrdisk Hellas, η ομάδα «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη» έδωσε το παρών
στο δρομικό γεγονός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2019. Την Κυριακή 17 Μαρτίου η
ομάδα «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη» συμμετείχε σε όλες τις διαδρομές του
αγώνα στην Αθήνα, του Αγώνα Δρόμου 21 χλμ. , του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. και του Αγώνα
Δρόμου 3 χλμ. Στην ομάδα συμμετείχαν εργαζόμενοι της Novo Nordisk Hellas με
επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου, η Γερμανική
Σχολή Αθηνών (Deutsche Schule Athen), η Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού
Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ), ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσίνας (ΣΔΥΕ), δημοσιογράφοι από το
χώρο της υγείας καθώς και φίλοι της ομάδας.
Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου δήλωσε:
«Η συμμετοχή μας στο δρομικό γεγονός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2019, προκύπτει
από την ανάγκη να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το γενικό πληθυσμό για το
Σακχαρώδη Διαβήτη και να επικοινωνήσουμε το μήνυμα, ότι η πρόληψη και η ρύθμισή του
είναι δυνατό να επιτευχθούν με 3 επιλογές:
1. Αξιολογώντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη από μια απλή εξέταση,
2. Υιοθετώντας την υγιεινή διατροφή και
3. Εντάσσοντας στην καθημερινότητά μας την άσκηση».

Η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk
Καραγεώργου με αφορμή τον αγώνα της Αθήνας δήλωσε:
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Μαίρη

«Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμμετέχει στο δρομικό
γεγονός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2019. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την
πρόληψη και να προάγουμε την έγκαιρη διάγνωση στο Σακχαρώδη Διαβήτη.
Θα συνεχίσουμε μέσα στο 2019 να εντείνουμε τις προσπάθειες μας τόσο προς στο ευρύ
κοινό όσο και στους θεσμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί προληπτικά και
αποτελεσματικά η ασθένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη».
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Σχετικά με την Novo Nordisk
Η Novo Nordisk είναι μια εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας και με περισσότερα
από 95 χρόνια καινοτομίας και πρωτοπορίας στη θεραπεία του διαβήτη. Με βάση αυτήν την
κληρονομιά, αποκτήσαμε την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση
και άλλων σοβαρών χρόνιων παθήσεων, όπως είναι η αιμορροφιλία, οι διαταραχές ανάπτυξης και η
παχυσαρκία. Με έδρα τη Δανία, απασχολεί περίπου 43.200 εργαζόμενους σε 80 χώρες ενώ τα
προϊόντα της κυκλοφορούν σε περισσότερες από 170 χώρες.
Επισκεφθείτε μας: www.novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ή
www.novonordisk.gr
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