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Η Novo Nordisk Hellas υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας για τη δημιουργία 
Ειδικής Καμπάνιας Ενημέρωσης για την προστασία των 
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από τον κορωνοΐό. 

Αγία Παρασκευή, 2/4/2020 – Η Novo Νοrdisk Hellas στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και της ενημέρωσης του γενικού κοινού, των ατόμων με 
σακχαρώδη διαβήτη, της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακοποιών όλης της χώρας, 
υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.) για τη 
δημιουργία ειδικής καμπάνιας ενημέρωσης για την προστασία των ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη από τον κορωνοΐό. (δείτε την καμπάνια εδώ: https://bit.ly/3dFZLFy) 

Στόχος της ειδικής καμπάνιας της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.) σχετικά με 
τον κορωνοΐό είναι η άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού καθώς και 
των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη για τους τρόπους 
προστασίας από τον Covid-19 που πλήττει τη χώρα μας. 

Η ειδική καμπάνια ενημέρωσης περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού εικονογραφημένου 
δισέλιδου εντύπου  οδηγιών για την προστασία των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη από τον 
κορωνοΐό, το οποίο εστάλη σε 11.317 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να 
διανεμηθεί σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη που θα τα επισκεφθούν από τις 30/3/2020 
και έπειτα. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε ειδικό ενημερωτικό newsletter σχετικά με την προστασία των 
ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη από τον κορωνοΐό, το οποίο εστάλη σε 27.682 
επαγγελματίες υγείας (21.780 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και 5.938 Φαρμακοποιούς), 
και παραπέμπει με link στο δισέλιδο εικονογραφημένο έντυπο της Ελληνικής 
Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.).* 

* Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το δισέλιδο εικονογραφημένο έντυπο οδηγιών της 
Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.) για την προστασία των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη 
από τον κορωνοΐό: https://www.ede.gr/wp-
content/uploads/2020/03/ΕΔΕ_Odigies_Infographic_Covid-19_new.pdf  
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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 42.200 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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