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www.novartis.gr

Αυτές οι τραγικές διαπιστώσεις ευαισθητοποίησαν 
τη Novartis να καθιερώσει προγράμματα κοινωνι-
κής προσφοράς που απευθύνονται σε εκατομμύρια 
συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, δίνοντας ιδιαί-
τερη βαρύτητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η Novartis έχει συνυπογράψει την Οικουμενική 
Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN 
Global Compact) και είναι η πρώτη εταιρεία στην 
Ευρώπη στην οποία απονεμήθηκε το Αριστείο 
Εταιρικής Φιλανθρωπίας (Excellence in Corporate 
Philanthropy Award). 
Το 2009, η Novartis διέθεσε το ποσόν των 1,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για φαρμακευτική περί-
θαλψη 80 εκατομμυρίων ασθενών παγκοσμίως.
Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), η Novartis προσφέρει δωρεάν φάρμακα σε 4 
εκατομμύρια πάσχοντες από τη λέπρα. Επιπλέον, έχει 
προμηθεύσει σε 40 χώρες που μαστίζονται από την 
ελονοσία περισσότερες από 300 εκατομμύρια φαρ-
μακευτικές θεραπείες σε τιμή κόστους, βοηθώντας 
να σωθούν 750.000 πάσχοντες. Για την αντιμετώπιση 
της φυματίωσης, προσφέρει δωρεάν σταθερό συν-
δυασμό αντιφυματικών φαρμάκων για τη θεραπεία 
500.000 ασθενών. 
Το Ίδρυμα Novartis για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Novartis Foundation for Sustainable Development) 
με εντυπωσιακό έργο εδώ και 30 χρόνια, υπογραμ-
μίζει τη δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε φαρμακευ-
τική περίθαλψη, να συμβάλουμε ενεργά στην εξά-
λειψη της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, 
ενισχύοντας προγράμματα εκπαίδευσης του πληθυ-
σμού, οικιστικής ανάπτυξης, ψυχολογικής υποστήρι-
ξης ορφανών παιδιών και βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης σε πολλές χώρες του κόσμου.
Το Ινστιτούτο Τροπικών Νόσων της Novartis 
(Novartis Institute for Tropical Diseases), ένα υπερ-
σύγχρονο βιο-ιατρικό ερευνητικό κέντρο με έδρα τη 

Σιγκαπούρη, εστιάζεται στην εξελιγμένη έρευνα και 
ανακάλυψη φαρμάκων για τον δάγγειο πυρετό, την 
ελονοσία και τη φυματίωση, και τα οποία θα δια-
τεθούν αφιλοκερδώς σε απόρους ασθενείς που τα 
έχουν σοβαρή ανάγκη.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε αυτή την 
εξαιρετική προσπάθεια συμβάλλοντας με όλες μας 
τις δυνάμεις σε ένα καλύτερο αύριο των συνανθρώ-
πων μας.

Εταιρική Ευθύνη και Κοινωνική Αλληλεγγύη
• Ένας στους τέσσερις κατοίκους του πλανήτη μας λιμοκτονεί
• Ένας στους τρεις ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε περίθαλψη
  και φαρμακευτική αγωγή
• Κάθε χρόνο, δύο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση
• Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από ελονοσία
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