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Οι ενέργειες της Novo Nordisk Hellas στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην 
Ελλάδα 

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα, 18/5/2020 – Η Novo Νοrdisk Hellas στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 στη χώρα μας.  

Παράλληλα, στέκεται αρωγός στις πάγιες και έκτακτες ανάγκες των ατόμων που πάσχουν 
από χρόνια νοσήματα (όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Παχυσαρκία και η Αιμορροφιλία), 
στις ανάγκες που προκύπτουν στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας λόγω της παρούσας 
συγκυρίας καθώς και στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις των σωμάτων ασφαλείας σε 
υγειονομικό υλικό για την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. 

Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), η Novo Nordisk Hellas προχώρησε στη δωρεά ενός 
αναπνευστήρα υψηλής τεχνολογίας για μία Μ.Ε.Θ. νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής 
Αστυνομίας Αττικής (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.) η Novo Nordisk Hellas προχώρησε στη παραγγελία και 
δωρεά 200 λίτρων αντισηπτικού διαλύματος αιθυλικής αλκοόλης για το αστυνομικό 
προσωπικό. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Novo Nordisk Hellas προχώρησε στη δωρεά 4.000 
χειρουργικών μασκών στο Πυροσβεστικό Σώμα και 14.000 χειρουργικών μασκών στην 
Ελληνική Αστυνομία. 

Η Novo Νοrdisk Hellas στο πλαίσιο της ενημέρωσης του γενικού κοινού, των ατόμων με 
σακχαρώδη διαβήτη, της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακοποιών όλης της χώρας, 
υποστήριξε την πρωτοβουλία της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.) για τη 
δημιουργία ειδικής καμπάνιας ενημέρωσης για την προστασία των ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη από τη νόσο COVID-19. (δείτε την καμπάνια εδώ: https://bit.ly/3dFZLFy) 

Σε συνέχεια των ανωτέρω δράσεων και πρωτοβουλιών, την Τετάρτη, 15/4/2020, η Novo 
Νοrdisk Hellas υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.) και της 
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Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) διοργάνωσε Webinar με θέμα 
«SARS-CoV-2 και Σακχαρώδης Διαβήτης» με ομιλητές: τον Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας 
του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητριάδη, 
τον Καθηγητή Παθολογίας, Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο, Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών και Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Υγείας, κ. Χαράλαμπο Γώγο και τον Παθολόγο – Διαβητολόγο, Διευθυντής ΕΣΥ, Α 
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. Λαϊκό, κ. Σταύρο Λιάτη. 
Το Webinar παρακολούθησαν περισσότεροι από 350 επαγγελματίες υγείας από όλη την 
Ελλάδα. 

Η Novo Nordisk Hellas με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων της από την πανδημία 
της νόσου COVID-19 έχει εφαρμόσει εξελιγμένα συστήματα και προγράμματα τηλε-
εργασίας, ενώ μέσω διαδικτυακών εκπαιδεύσεων προσφέρει τη δυνατότητα επιμόρφωσης, 
εκγύμνασης και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλο το προσωπικό της.  

Στις 16 Απριλίου 2020, η Novo Nordisk σε κεντρικό επίπεδο, η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού 
Σταυρού (ICRC) και ο Δανέζικος Ερυθρός Σταυρός (DRC), ανακοίνωσαν την έκτακτη δωρεά 
ινσουλίνης σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, από τον Απρίλιο του 2020 έως 
και το Σεπτέμβριο του 2020 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας της νόσου 
COVID-19.  Παράλληλα, ανακοινώθηκε η υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να 
υλοποιηθεί η δωρεά απρόσκοπτα καθώς και η οικονομική υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού 
από την εταιρεία, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά της ανάγκες των οργανώσεων του 
στις χώρες, εν μέσω της κρίσης της νόσου COVID-19. 

O Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου τόνισε: «Η Novo 
Nordisk Hellas παρακολουθεί στενά τον τρόπο που η πανδημία της νόσου COVID-19 
επηρεάζει το εθνικό σύστημα υγείας, τους ασθενείς, το κράτος, την οικονομία και την 
κοινωνία γενικότερα και αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη της 
κυβέρνησης να εφαρμόσει επείγοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη 
σημασία της διαχείρισης χρόνιων ασθενειών λαμβάνοντας υπόψη τους αυξημένους 
παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τη νόσο COVID-19.  

Η Novo Nordisk εξασφαλίζει μέσω του δικτύου εφοδιασμού της, πρόσβαση στα προϊόντα της 
σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια ασθενείς ημερησίως ανά τον κόσμο, ενώ πρόσφατα 
υποστήριξε το εγχείρημα της πρώτης παράδοσης ινσουλίνης σε ασθενή με drone στην 
Ιρλανδία. 
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Παρακολουθούμε συνεχώς τα επίπεδα των αποθεμάτων μας στην Ελλάδα και επί του 
παρόντος είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε επαρκή προσφορά των προϊόντων μας σε όλη 
την αγορά της Ελλάδας χωρίς το οποιοδήποτε ζήτημα στην εφοδιαστική αλυσίδα ή την 
πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.  

¨Μένοντας Σπίτι¨, τηρούμε χωρίς κανένα άλλο περιορισμό την δέσμευση μας για την 
αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών και στην παρούσα έκτακτη συγκυρία που πλήττει τη 
χώρα μας στεκόμαστε αρωγοί στις προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα.» 

 

Σχετικά με τη Novo Nordisk στην Ελλάδα 

Για πρώτη φορά το 1979, η Novo Nordisk δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα με την διακριτική επωνυμία 
«Νόβο Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε.», εισάγοντας προϊόντα για το σακχαρώδη διαβήτη. Από τότε έως και 
σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά, αυξάνοντας διαρκώς το portfolio της και 
επενδύοντας στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη, στην αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας και των διαταραχών ανάπτυξης. Η εταιρεία φέρει την ονομασία Νόβο 
Νόρντισκ Ελλάς Ε.Π.Ε. από το 1991. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από το συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων, η εταιρεία έχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των κλινικών μελετών στην Ελλάδα, 
υλοποιώντας κατά βάση κλινικά προγράμματα για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας. 

Σχετικά με τη Novo Nordisk 

Η Novo Nordisk είναι μια εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας που ιδρύθηκε το 1923 και 
εδρεύει στη Δανία. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την αλλαγή για να νικήσουμε το σακχαρώδη διαβήτη 
και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως είναι η παχυσαρκία, η αιμορροφιλία και οι διαταραχές ανάπτυξης. 
Υλοποιούμε τη δέσμευση μας μέσω των πρωτοποριακών επιστημονικών ανακαλύψεων μας, της επέκτασης 
της πρόσβασης στα φάρμακά μας και της προσπάθειας μας να αποτρέψουμε και τελικά να θεραπεύσουμε τις 
χρόνιες ασθένειες. Η Novo Nordisk απασχολεί περίπου 42.700 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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