
Ανακαλύπτοντας θεραπείες
που βελτιώνουν και σώζουν

τις ζωές των ανθρώπων



Περισσότερο από έναν αιώνα, 
ανακαλύπτουμε θεραπείες που 

σώζουν ζωές σε ολόκληρο
τον κόσμο... και συνεχίζουμε

Στην MSD, πάντοτε ανακαλύπταμε και θα 
συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε θεραπείες 

που προσφέρουν περισσότερη και καλύτερη 
ζωή σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους παγκοσμίως.

Είμαστε υπερήφανοι για:
• την ανακάλυψη της βιταμίνης B1

• του πρώτου εμβολίου κατά της ιλαράς
• των πρώτων στατινών για τη θεραπεία

της υπερχοληστερολαιμίας
• την ανάπτυξη του πρώτου εμβολίου κατά

του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
• την εισαγωγή νέων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων στο πεδίο της ανοσο-ογκολογίας
• την ανάπτυξη του υπό διερεύνηση

εμβολίου για τον ιό Ebola  

Εργαζόμαστε με οδηγό το πάθος μας για νέες 
ανακαλύψεις και επιστημονική αριστεία

Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων 
θεραπειών, με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων υγείας. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα 

επικεντρώνεται στους τομείς της Ογκολογίας,
των Εμβολίων, της Λοιμωξιολογίας, του Σακχαρώδους 

∆ιαβήτη, της Ανοσολογίας και της Νευρολογίας,
με 10 προγράμματα Κλινικών Μελετών Φάσης ΙΙ

και 20 προγράμματα Κλινικών Μελετών φάσης ΙΙΙ, ενώ
3 προγράμματα βρίσκονται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης.



To Όραμά μας 
στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, το όραμά μας με τίτλο 
"Μαζί με την κοινωνία κάνουμε τη 
διαφορά για μια καλύτερη ζωή" 
υλοποιείται σε συνεργασία με 
κοινωνικούς φορείς. Συμβάλλουμε στη 
βελτίωση της υγείας του πληθυσμού 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και 
προστατεύουμε την δημόσια υγεία από 
σοβαρές ασθένειες. Παράλληλα 
φροντίζουμε οι ενέργειες μας να 
έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και 
στο περιβάλλον που αναπτυσσόμαστε 
και να συνεισφέρουν σε μια βιώσιμη 
Ελλάδα. 

Θεραπευτικές 
κατηγορίες

Ογκολογία / Ανοσο-ογκολογία

Εμβόλια

∆ιαβήτης

Λοιμωξιολογία

Αναισθησιολογία

Αντιβιοτικά

Καρδιολογία

Ανοσολογία

Γυναικολογία

Αλλεργιολογία

Ουρολογία

Νευρολογία / Ψυχιατρική

Πνευμονολογία



Κοινωνική Ευθύνη

1. MSD for Mothers
Τη διετία 2016-2018 στηρίξαμε τη διεθνή δράση MSD For Mothers που υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου», με σκοπό τη μείωση 
της μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί», μέσω του οποίου 
παρείχαμε πρόσβαση σε γυναικολογικές υπηρεσίες και υγειονομική περίθαλψη σε συνολικά 42.399 έγκυες γυναίκες και νέες μητέρες
(πολλές από τις οποίες ανήκαν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες), καθώς και υπηρεσίες παιδιατρικής φροντίδας σε 7.693 νεογνά και βρέφη. 

2. ∆ημόσια Υγεία και Εμβολιασμός
Η MSD ξεκίνησε το 2017 τη διοργάνωση και χρηματοδότηση εκστρατειών ενημέρωσης και εμβολιασμού, οι οποίες αφορούν στην αξία του 
εμβολιασμού και την ανάγκη αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης στις ενδεικνυόμενες ηλικιακές ομάδες με βάση τις συστάσεις του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμού, καθώς στην ενημέρωση και πρόληψη για τον ιό του έρπητα ζωστήρα και τον ιό HPV.

3. Οι άνθρωποί μας
Παρέχουμε στους ανθρώπους μας ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο ενθαρρύνει την επιμόρφωση και την εξέλιξη και 
προωθεί την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Ενισχύουμε τη διαφορετικότητα, για να διαμορφώσουμε ένα 
ισορροπημένο περιβάλλον εργασίας που αναδεικνύει τα ποικίλα ταλέντα τους.

4. Εθελοντισμός
Υποστηρίζουμε και καλλιεργούμε το πνεύμα του εθελοντισμού. Από το 2015 μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι μας έχουν προσφέρει 12.000 ώρες 
εθελοντικής εργασίας σε  περισσότερους από 10 φορείς και οργανώσεις που επιτελούν κοινωνικό έργο.
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Από το 2015 και για
3 συνεχόμενες χρονιές,
έχουμε διακριθεί με τον
τίτλο “Best Workplace”
από το διεθνή οργανισμό
Great Place to Work.

Best 
Biotechnology
product 

Βράβευση ανοσο-ογκολογικής 
θεραπείας της MSD ως καλύτερου 
βιοτεχνολογικού προϊόντος 2017.

Η κοινωνική μας υπευθυνότητα
έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα από 
σημαντικούς θεσμούς επιβράβευσης.

Ασημένιο Βραβείο
Έπαινος για το
εργασιακό περιβάλλον

2016

Η MSD
συγκαταλέγεται
μεταξύ των
πιο βιώσιμων
εταιριών
στην Ελλάδα
για το 2017

Ασημένιο Βραβείο
Μεγαλύτερη πρόοδος
στην κατηγορία των
Ασημένιων Βραβείων
Έπαινος για το
εργασιακό περιβάλλον

2017

2015
1 Ασημένιο Βραβείο
2 Αργυρά Βραβεία

Best
Workplaces
Greece

2017



με μια ματιά Inventing for lifeΗ MSD στην Ελλάδα

Κλινικές μελέτες εν εξελίξει στους τομείς:
Ογκολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων, Εμβολίων,
Ηπατίτιδας, ∆ιαβήτη και Καρδιολογίας

12.000 ώρες εθελοντικής εργασίας
το διάστημα 2015-2018

15 θεραπευτικές κατηγορίες

∆ιεθνώς
η Μerck & Co, γνωστή
ως MSD στην Ελλάδα,
βρίσκεται μεταξύ των
5 μεγαλύτερων φαρμακευτικών
εταιριών παγκοσμίως

270 εργαζόμενοι

2010
έναρξη δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Ηγέτιδα εταιρία
στην ελληνική φαρμακευτική αγορά



www.msd.gr
www.msdpharmacy.gr
www.msdhealthnews.gr

Follow us - MSD COSMOS@msdgreece

MSD Greece

Αγίου ∆ημητρίου 63, Άλιμος, Αθήνα 17456       τ: 210 98 97 300       f: 210 98 97 444       e: gr_contact@merck.com
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