ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΣΤΗΝ MSD,
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ

ΕΔΡΑ
Kenilworth, NJ, ΗΠΑ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA
Επωνυμία, με την οποία είμαστε γνωστοί
στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Στον υπόλοιπο κόσμο είμαστε γνωστοί ως

MSD

69,000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
σε 140 χώρες (31/12/17)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Συνταγογραφούμενα
φάρμακα, Εμβόλια,
Βιολογικές θεραπείες,
Κτηνιατρικά φάρμακα

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2017
$40.1 ΔΙΣ.
57% των πωλήσεων
εκτός ΗΠΑ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2017)
$9.98 δισ. 20+ πειραματικά
προϊόντα σε τελικό στάδιο
ανάπτυξης
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ΟΡΑΜΑ
Να κάνουμε τη διαφορά στις
ζωές των ανθρώπων
παγκοσμίως μέσω των
καινοτόμων φαρμάκων, των
εμβολίων και των κτηνιατρικών
προϊόντων που προσφέρουμε.
Στοχεύουμε να είμαστε η
καλύτερη βιοφαρμακευτική
εταιρεία και επικεντρωνόμαστε
στην παροχή τεχνολογιών και
θεραπειών «αιχμής» για το
σήμερα και το αύριο.

ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΝΑ ΣΩΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να ανακαλύπτουμε, να
αναπτύσσουμε και να
προσφέρουμε καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες που
σώζουν και βελτιώνουν ζωές σε
όλο τον κόσμο.
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Θεωρούμε χρέος μας
να βρίσκουμε λύσεις
στις θεραπευτικές ανάγκες
των ασθενών και της
ευρύτερης κοινωνίας,
μετατρέποντας την
επιστημονική γνώση σε
εμβόλια, φάρμακα και
κτηνιατρικά προϊόντα που
μπορούν να βοηθήσουν
εκατομμύρια ανθρώπους
σε όλο τον κόσμο.

ΒΑΣΙΚEΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
•

Διαβήτης

•

Νοσοκομειακή

•

Φροντίδα

•

Ογκολογία

•

Εμβόλια

•

Κτηνιατρικά φάρμακα
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ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ

1891

Δημιουργία της
Μerck & Co., Inc.,
Kenilworth, NJ, USA

1895

Διατίθεται η πρώτη
αντιτοξίνη
διφθερίτιδας

1925

Η αντιτοξίνη
διφθερίτιδας φτάνει
στην Αλάσκα

1936

Επιστήμονες της MSD και των
εργαστηρίων Bell συνθέτουν
την βιταμίνη B1.

1942

Η MSD ξεκινάει την παραγωγή
της πενικιλίνης "G."

1944

Πραγματοποιείται η σύνθεση
της κορτιζόνης

1944

Ανακάλυψη του αντιβιοτικού
στρεπτομυκίνη

1987

2014

Η πρώτη anti PD -1 θεραπεία
εγκρίνεται στην Ηνωμένες
Πολιτείες

Παγκόσμια δέσμευση για
δωρεάν διάθεση του
φαρμάκου Mectizan με στόχο
την εξάλειψη της τύφλωσης
των ποταμών

2016

1996

Έγκριση επέκτασης
θεραπευτικών ενδείξεων στην
ογκολογία

Ανάπτυξη θεραπείας για
τον HIV

2006

Δημιουργία του πρώτου
εμβολίου για τον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας

2011

Ξεκινά το πρόγραμμα MSD for
Mothers με σκοπό να συμβάλλει
στην εξάλειψη της μητρικής
θνησιμότητας παγκοσμίως

Έγκριση θεραπείας της MSD
για την Ηπατίτιδα

2017

2018

Επιπλέον νέες ενδείξεις στην
ογκολογία

Corporate Responsibility

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
να λειτουργούμε με «ερευνητικό» και
καινοτόμο πνεύμα σε ό,τι κάνουμε με στόχο
τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας
ζωής σε όλο τον κόσμο, την αύξηση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, την ηθική
επιχειρηματική λειτουργία,
την προστασία του
περιβάλλοντος και
την υποστήριξη
των εργαζομένων μας

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

293εκ.

ανθρώπους, μέσω των μεγάλων
προγραμμάτων και συνεργασιών μας
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

100%
των εργαζομένων μας έχουν εκπαιδευτεί
πάνω στον κώδικα δεοντολογίας μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

3.1δισ.

λίτρα νερού έχουν εξοικονομηθεί
τα τελευταία 5 χρόνια
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

31%
των διευθυντικών θέσεων
κατέχονται από γυναίκες
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Το βασικό μας καθήκον
είναι η αύξηση της πρόσβασης
σε φάρμακα, εμβόλια και
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
για όλους τους ανθρώπους,
με στόχο τη μείωση του
φορτίου νοσηρότητας των
ασθενειών παγκοσμίως.

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

88%

των 20 πιο σοβαρών ασθενειών παγκοσμίως
αντιμετωπίζεται με τα υπάρχοντα και τα υπό
ανάπτυξη προϊόντα μας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

$80 εκ.

επενδύθηκαν σε προγράμματα
εκπαίδευσης ασθενών και
παρόχων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

293 εκ.

άνθρωποι ωφελήθηκαν από τα
προγράμματα και τις συνεργασίες μας
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Η MSD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

9

Η MSD ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010

Αποστολή της MSD Ελλάδας είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της
υγείας του πληθυσμού, διευκολύνοντας την πρόσβαση των
ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και προστατεύοντας τη δημόσια
υγεία από σοβαρές ασθένειες. Επιθυμούμε οι δράσεις μας να
έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον που
λειτουργούμε και να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη Ελλάδα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΜΒΟΛΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ / ΑΝΟΣΟ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
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To όραμά μας

MSD’S HISTORY
IN GREECE

2011 – 2013
Η MSD αναπτύσσει το
χαρτοφυλάκιο της σε
περισσότερες θεραπευτικές
κατηγορίες.

2013

Συμφωνία της MSD με τη
ΒΙΑΝΕΞ για την από κοινού
προώθηση δυο καθιερωμένων
θεραπειών για το Διαβήτη
τύπου 2.

1974
Η Schering Plough
αναπτύσσει
δραστηριότητα
στην Ελλάδα

1983
Η MSD αντιπροσωπεύεται
από την ΒΙΑΝΕΞ

2009 – 2010

Η Schering Plough
συγχωνεύεται με την
MSD – επίσημη
παρουσία κεντρικών
γραφείων της MSD στην
Ελλάδα

2015

Ιδρύεται ξεχωριστό τμήμα
Ογκολογίας και κυκλοφορεί
το Keytruda.

2016

Μάρτιος: η MSD και η Sanofi
Pasteur ανακοινώνουν τη
λύση της κοινοπραξίας τους
στον τομέα των εμβολίων.

2017

Επαναπατρισμός του
χαρτοφυλακίου των
εμβολίων
στην MSD

2018

H MSD κατακτά την 1η
θέση στην αγορά λιανική

2019

H MSD #1 στην κατηγορία
των εμβολίων

Η αξία των θεραπειών μας και οι πρωτοβουλίες
κοινωνικής ευθύνης έχουν αναγνωριστεί
από εξωτερικούς φορείς
CSR Awards

Innovation awards
2019 :

2019 :

2019 :

Αριστεία ΣΔΕ για το πρόγραμμα
LIVE IT

Bράβευση ανοσο –
ογκολογικής θεραπείας

Βραβείο BRAVO για το πρόγραμμα
MSD for Mothers

2019 :

Η ΜSD εκλέγεται ανάμεσα στις
“Μοst sustainable companies
in Greece”

2019 :
Βραβείο Bravo για το πρόγραμμα
LIVE IT
2018 :
Βραβείο Bravo για το πρόγραμμα
LIVE IT που αφορά το ευ ζην των
εργαζομένων της MSD

Best Place to work για 3 συνεχόμενα έτη

Bράβευση ογκολογικής
θεραπείας για
γυναικολογικό καρκίνο

2017 :

2017 :
Best progress Silver ranking

2017 :

Special distinction: εργασιακό περιβάλλον

Keytruda Καλύτερο
βιοτεχνολογικό προϊόν

2016 :

Διακρίσεις για τις καμπάνιες μας

Silver ranking

Εταιρική Υπευθυνότητα
στην MSD Ελλάδας

ΤΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Θέλουμε με την δραστηριότητά μας να
συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ανάπτυξης της
οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας.
Στην έκθεση εταιρικής
υπευθυνότητας που
δημοσιεύσαμε πρόσφατα
καταγράφονται οι πρακτικές
και οι δράσεις μας
(2017-2018) προς την
κατεύθυνση αυτή.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πατήστε εδώ
για να δείτε την έκθεση
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Εταιρική Υπευθυνότητα MSD Ελλάδας
Κύρια προγράμματα
Δωρεά στην Κιβωτό του Κόσμου στον Βόλο
Εθελοντισμός εργαζομένων
MSD For Mothers - Πρόγραμμα Μητέρα & παιδί
Aλμα Ζωής – Race for the cure
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
- Εμβολιάζομαι - Θωρακίζομαι
- Έρπητας Ζωστήρας
- ΗPV
- Κάνουμε θόρυβο για μια αθόρυβη νόσο
- «Αξίζει»
- Για την καρδιά σου αξίζει να πέσεις πολύ χαμηλά
• Υποστήριξη προγράμματος i-MBA
• Εκστρατεία ΕΛΕΠΑΠ

•
•
•
•
•

ΑΞΙΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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230

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΒΟΛΟΣ

2019
8.000 €

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ KIΒΩΤΟ
ΤΟΥ KΟΣΜΟΥ ΣΤΟΝ BΟΛΟ

Με διάθεση να κάνουν τη διαφορά για τη βελτίωση της ανθρώπινης
ζωής, οι εργαζόμενοι της MSD συμμετείχαν σε αθλητικές
δραστηριότητες και συγκέντρωσαν 8.000 ευρώ τα οποία έγιναν δωρεά
στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Κιβωτός του Κόσμου στο Βόλο. O
Παναγιώτης Γιαννάκης στήριξε τις ομάδες προκειμένου να πετύχουν
τους στόχους τους.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

3.920
2017

4.300
2016

>10

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ
στους οποίους προσφέραμε
εθελοντική εργασία

Η προσφορά εθελοντικής εργασίας είναι για μας στην MSD χαρά,
καθήκον, ηθική δέσμευση. Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι της MSD
συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις με αποδέκτες οργανώσεις και
φορείς που επιτελούν κοινωνικό έργο.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

42.399
γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση
σε γυναικολογικές υπηρεσίες

3.742
έγκυες γυναίκες έλαβαν προ-γεννητικές
υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας

7.693

Πρόκειται για το διετές πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα
από τους Γιατρούς του Κόσμου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας
δράσης MSD for Mothers. Στόχος του, η παροχή υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον
τοκετό σε γυναίκες και βρέφη με αδυναμία πρόσβασης σε
υπηρεσίες μητρικής υγείας.

νεογνά και βρέφη
έλαβαν παιδιατρική φροντίδα

01.05.2016 – 31.05.2018
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

AΛΜΑ ΖΩΗΣ – RACE FOR THE CURE

60-80
Αθλητές – εργαζόμενοι της MSD
συμμετέχουν κάθε χρόνο στον αγώνα

Πρόληψη – ενημέρωση
Οι σύμμαχοι μας στον αγώνα

H MSD στηρίζει διαχρονικά το Άλμα Ζωής και το Race for the cure και τον
αγώνα όλων των γυναικών ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Σε αυτόν τον
αγώνα κάθε χρόνο βγαίνουν νικητές η πρόληψη και η έγκαιρη
ενημέρωση.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

20 εκ.

impressions
HPV digital campaign

300 χιλ.

άνθρωποι είδαν την
digital info καμπάνια

Η εκστρατεία Εμβολιάζομαι – Θωρακίζομαι ανέδειξε την αξία και
τη σημασία του εμβολιασμού ενισχύοντας τη σημασία της πρόληψης,
ενώ οι εκστρατείες για τον έρπητα ζωστήρα και τον ιό του HPV
ευαισθητοποιούν για την πρόληψη έναντι των συγκεκριμένων νόσων.
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MAIN PROGRAMS
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

για επαγγελματίες υγείας

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
>2,4 εκ.
είδαν ή άκουσαν την εκστρατεία μέσω
τηλεόρασης, ραδιοφώνου, web

Εκδηλώσεις
Η εκστρατεία «Αξίζει» ανέδειξε τη σημασία διατήρησης του
Διαβήτη και της δυσλιπιδαιμίας σε συγκεκριμένα επίπεδα για
την καλή υγεία της καρδιάς και αποτέλεσε προέκταση
προηγούμενης με τίτλο «Για την καρδιά σου αξίζει να πέσεις
πολύ χαμηλά».
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3

για το ευρύ κοινό σε
Θεσσαλονίκη, Λάρισα,
Πάτρα και Ηράκλειο

για
επαγγελματίες
Υγείας

για επαγγελματίες υγείας

MSD - iMBA υποτροφίες

22
φοιτητές
έλαβαν υποτροφία

2
ακαδημαϊκά έτη

9
επιχειρήσεις
ιδρύθηκαν από φοιτητές
στο πλαίσιο του προγράμματος

Μια καινοτόμος συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, η οποία
προσέφερε οικονομική υποστήριξη και εξειδίκευση σε
φοιτητές που φοιτούν στο μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA.
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Σε 1 μέρα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΛΕΠΑΠ

300

εργαζόμενοι
δημιούργησαν

1&1

τηλεοπτικό σπoτ και
ταινία κινουμένων σχεδίων

10

έργα τέχνης

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών
δημιούργησαν μέσα σε μία μέρα τα υλικά της εκστρατείας
ευαισθητοποίησης της ΕΛΕΠΑΠ για τα παιδιά με αναπηρία, με τίτλο
«Βήματα Ζωής». Η εκστρατεία προβλήθηκε σε ηλεκτρονικά μέσα και
social media.

To όραμά μας
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