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Η Novo Nordisk με αφορμή τον εορτασμό της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας
Κλινικών Μελετών (20 Μαΐου 2019), ενημερώνει το γενικό πληθυσμό της χώρας
για τα οφέλη των Κλινικών Μελετών.

Αγία Παρασκευή, 20 Μαΐου 2019 – Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Κλινικών Μελετών καθώς και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και διαφάνειας
που διέπουν την εταιρεία, η Novo Nordisk Hellas ενημερώνει το γενικό πληθυσμό της
χώρας για τα οφέλη των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα.
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία πανδημία που επηρεάζει στις μέρες μας 425 εκατομμύρια
άτομα παγκοσμίως1 ενώ παράλληλα ο αριθμός αυτών συνεχίζει να αυξάνεται. Παρά τις
βελτιώσεις στις θεραπευτικές επιλογές του σακχαρώδη διαβήτη με την πάροδο των ετών,
εξακολουθεί να υπάρχει σαφής ανάγκη για έγκαιρη πρόληψη και καλύτερη θεραπεία. Η
Novo Nordisk αναλαμβάνει δράση αναπτύσσοντας νέα φάρμακα και είναι υπεύθυνη για τον
αυστηρό έλεγχο των προϊόντων της, ούτως ώστε να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και
η ασφάλειά τους μέσω της κλινικής έρευνας.
Η κλινική έρευνα είναι μία σύνθετη διαδικασία που διέπεται από αυστηρό πλαίσιο και
περιλαμβάνει τη συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία, τα νοσοκομεία, τους ασθενείς, τους
επαγγελματίες της υγείας, τις κυβερνήσεις και τις αρχές υγείας. Η Novo Nordisk έχει
δημοσιεύσει μία διεθνή μελέτη2 που αναγνωρίζει την ευρέως αναγνωρισμένη αξία της
κλινικής έρευνας. Η μελέτη2 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όταν εστιάζουμε το ενδιαφέρον
μας στις ιατρικές ανάγκες, δημιουργείται αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παρακάτω
παρουσιάζονται κάποια από τα ευρήματα της μελέτης2:
1. 91% των επαγγελματιών του χώρου της υγείας αναφέρει ότι η συμμετοχή στις κλινικές
μελέτες τους δίνει πρόσβαση σε νέα επιστημονικά δίκτυα.2
2. 75% των επαγγελματιών του χώρου της υγείας πιστεύει ότι οι κλινικές μελέτες
συμβάλλουν στη συνολική βελτίωση της θεραπείας και τη φροντίδα του ασθενούς στο
νοσοκομείο ή την κλινική.2
3. 74% των επαγγελματιών του χώρου της υγείας συμφώνησαν ότι τα οφέλη από τη
συμμετοχή για τους ασθενείς εκτείνονται πέραν της διάρκειας της κλινικής μελέτης.2
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4. 74% των επαγγελματιών του χώρου της υγείας έχουν διαγνώσει μία ή περισσότερες
επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη κατά τη διάρκεια της διαλογής για τη μελέτη.2
5. 71% των ασθενών ανέφερε βελτιωμένες συνήθειες σίτισης ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής στη μελέτη.2
Παράλληλα οι κλινικές μελέτες δημιουργούν επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, λόγω της
εμπλοκής πολλών ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία διεξαγωγής τους. Στην Ελλάδα,
για το διάστημα 2014 - 2018 έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Novo Nordisk
Hellas 17 κλινικές μελέτες, όπου συμμετείχαν 473 ασθενείς, ενώ η επένδυση για την
υλοποίηση τους ξεπέρασε τα 6,9 εκατομμύρια ευρώ.3
Σχετικά με τη Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών
Ο εορτασμός της Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Μάιο προς
αναγνώριση της ημέρα που ο Τζέιμς Λιντ, ξεκίνησε την πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή στις 20
Μαΐου 1747.4
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
Για περισσότερες πληροφορίες : Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων:
(00 30) 6943 902204, (00 30)210-6071628, mykr@novonordisk.com
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