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Επιδιώκουμε επίμονα τη δημιουργία
πρωτοποριακών λύσεων για τη
βελτίωση της υγείας και
της ζωής των ανθρώπων

Είμαστε η AbbVie, μία βιοφαρμακευτική εταιρεία
με επίκεντρο την έρευνα.

Με σχεδόν 30.000 εργαζομένους σε ολόκληρο τον
κόσμο, είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη και
διάθεση μιας σταθερής ροής καινοτόμων θεραπειών.
Είμαστε μία εταιρεία που χαρακτηρίζεται από πάθος
και διαφορετικότητα χωρίς διακρίσεις και διαθέτει
μια κουλτούρα που υποστηρίζει τις καλύτερες
ιδέες, απ’ όπου κι αν προέρχονται. Οι επιστήμονές
μας διαμορφώνουν τα επιστημονικά τους πεδία
και εμπνέουν όλους εμάς να καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρουμε ασφαλή
φάρμακα στους ασθενείς το ταχύτερο δυνατό.
Εστιάζοντας στην πρωτοπορία, την ανάπτυξη
και τις επιδόσεις, είμαστε περήφανοι που έχουμε
αναγνωριστεί ανά τον κόσμο ως εταιρεία με το
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και κορυφαίος
εργοδότης στον επιστημονικό κλάδο.
Πιστεύουμε ότι η επίδρασή μας πρέπει να ξεπερνά
τα όρια της ιατρικής, γι’ αυτό και προσφέρουμε
προγράμματα υποστήριξης στους ασθενείς μας,
δρούμε υπεύθυνα και συμμετέχουμε ενεργά στις
κοινωνίες όπου ζούμε και εργαζόμαστε.
Με κορυφαίες δυνατότητες σε επίπεδο επιστήμης
και τεχνολογίας, με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση
στην αντιμετώπιση των δυσκολότερων προκλήσεων
υγείας και με ιστορικό επιτευγμάτων, είμαστε ένας
σταθερός συνεργάτης στην αναζήτηση καλύτερων
θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.
Η παρούσα έκθεση αναδεικνύει την επίδραση των
προσπαθειών μας για το 2018.
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Η προσήλωσή μας
Στην AbbVie, εργαζόμαστε για να έχουμε
αξιοσημείωτη επίδραση στη ζωή των ανθρώπων
και εστιάζουμε σε θεραπευτικά πεδία όπως:

Ανοσολογία
Ογκολογία
Ιολογία
Νευρολογία

Σε περισσότερες από 70 χώρες, οι εργαζόμενοι της AbbVie εργάζονται καθημερινά προωθώντας
θεραπευτικές λύσεις για ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

30χιλ. 14

~

Μονάδες
παραγωγής

Εργαζόμενοι
παγκοσμίως

8

175+

Κέντρα Έρευνας
& Ανάπτυξης

Χώρες όπου οι θεραπείες μας
βοηθούν ασθενείς

Χάρη στο έργο μας, η AbbVie έχει λάβει διακρίσεις από Οργανισμούς ανά τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα έχει
συμπεριληφθεί σε περισσότερες από 40 λίστες που εστιάζουν στο καλό εργασιακό περιβάλλον και στον
σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Εργασιακό περιβάλλον &
Διαφορετικότητα

Εταιρική
Υπευθυνότητα

Επιχειρηματικές
επιδόσεις

FORTUNE 100 Best Companies
to Work For

Dow Jones Sustainability World
Index

Pharma Reptrak Most Reputable
Companies

DiversityInc.

FTSE4Good Index

Corporate Equality Index

FORTUNE World's Most Admired
Companies

Civic 50

Science Magazine's Top
Employers

Best Workplaces for Giving Back

FORTUNE 500

World's Best Workplaces
Working Mother 100 Best
Companies
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Επίδραση
στους
ασθενείς

Ασχολούμαστε με θεραπευτικά πεδία
που παρουσιάζουν το υψηλότερο
θεραπευτικό κενό σήμερα και
προετοιμαζόμαστε για τα πεδία του
μέλλοντος
Αξιοποιούμε περισσότερα από 125 χρόνια
καινοτομίας με θεραπείες σε 32 παθήσεις,
ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην
ανακάλυψη και την ανάπτυξη νέων
φαρμάκων για τη δημιουργία ενός πιο
υγιούς κόσμου.

30εκ.+

Aσθενείς παγκοσμίως λαμβάνουν τις
θεραπείες μας

Ερευνούμε μόρια
με δυνητική θεραπεία για

1.5δις+
Ανθρώπους παγκοσμίως
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Η AbbVie έχει δεσμευτεί να κατανοεί την εμπειρία των ασθενών σε διαφορετικές
χώρες και σε διαφορετικά νοσήματα, με σκοπό τη μείωση των εμποδίων πρόσβασης
στη θεραπεία και των περιττών δαπανών περίθαλψης.

175+

32

Βοηθάμε τους ασθενείς
μέσω κατάλληλων
προγραμμάτων
υποστήριξης

2,3εκ.

Χώρες όπου οι
θεραπείες μας
βοηθούν ασθενείς

Παθήσεις για τις οποίες
προσφέρουμε θεραπείες, οι οποίες
ενδείκνυνται για βρέφη, εφήβους,
ενήλικες και ηλικιωμένους

Ασθενείς επωφελούνται από
292 προγράμματα υποστήριξης
ασθενών της AbbVie παγκοσμίως

Υποστηρίζουμε ανεξάρτητα εκπαιδευτικά προγράμματα για ασθενείς, φροντιστές και παρόχους
υπηρεσιών υγείας.

609.980

Επαγγελματίες υγείας έλαβαν
υποστήριξη στο πεδίο της
ιατρικής εκπαίδευσης μέσω
ανεξάρτητων επιχορηγήσεων

545.130

Ασθενείς έλαβαν υποστήριξη
στο πεδίο της εκπαίδευσης
ασθενών μέσω ανεξάρτητων
επιχορηγήσεων

Συμπράττουμε για την υποστήριξη της νεογνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο
Η AbbVie υποστηρίζει τις προσπάθειες του προγράμματος Good to Grow (G2G) σε
περισσότερες από 20 χώρες. Το πρόγραμμα G2G συνδημιουργήθηκε το 2009 με
στόχο τη βελτίωση των προδιαγραφών πρόληψης, φροντίδας και υποστήριξης για τα
νεογνά που γεννιούνται πρόωρα και τους φροντιστές τους, «προσφέροντας σε κάθε
μωρό που γεννιέται πρόωρα το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή».
Παγκοσμίως, ένα στα 10 νεογνά γεννιέται πρόωρα κάθε χρόνο, γεγονός που
αντιστοιχεί σε 15 εκατομμύρια νεογνά ανά έτος. ¹ Σε συνεργασία με τους εταίρους
μας, η πρωτοβουλία συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών συστημάτων υγείας
με σκοπό να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και τη βέλτιστη
φροντίδα σε κάθε πρόωρο νεογνό.
¹ World Health Organization (WHO). Preterm birth fact sheet
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en. Reviewed November 2016.
Πρόσβαση 24 Μαρτίου 2019
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Επίδραση
στην επιστήμη
Η επιστήμη και η καινοτομία αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο της AbbVie.
Εστιάζουμε στην ανακάλυψη, την
ανάπτυξη και τη διάθεση θεραπειών στους
ασθενείς σε θεραπευτικά πεδία όπου
διαθέτουμε αποδεδειγμένη εξειδίκευση
και μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στη
ζωή των ανθρώπων.

5.1δις*

Επένδυση

$

στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών
Απαιτείται ακλόνητη δέσμευση και αυτοπεποίθηση για να προσφέρει
κανείς λύσεις στους ασθενείς ξεκινώντας από έναν δοκιμαστικό σωλήνα
στο εργαστήριο. Η AbbVie επένδυσε $5,1 δις στην Έρευνα & Ανάπτυξη
(R&D) το 2018 για να ανακαλύψει και να δοκιμάσει μόρια που δυνητικά
μπορεί να προσφέρουν θεραπεία σε πάνω από 1,5 δις ανθρώπους
σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πεδία με
σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.
*$5,1 δις σε επενδύσεις R&D (με εξαίρεση ειδικά κονδύλια)

Προωθούμε την επιστημονική γνώση
καθημερινά
Οι επιστήμονές μας στο πεδίο της ιατρικής
έρευνας δημοσίευσαν 1.130 εργασίες το
2018 - δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους να
αξιοποιήσουν την επιστημονική γνώση που
αναπτύξαμε. Επιπλέον, αναζητούμε διαρκώς
νέες εξαιρετικές ιδέες εκτός των “τειχών” της
εταιρείας μας.
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Τολμάμε όταν το διακύβευμα είναι υψηλό
Στεκόμαστε με θάρρος μπροστά σε δύσκολες
αποφάσεις και μαθαίνουμε από τις αποτυχίες οι οποίες
είναι αναπόφευκτες στο πλαίσιο της επιστημονικής
διαδικασίας.
Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας και
της σημαντικής μας επένδυσης σε Έρευνα & Ανάπτυξη
(R&D), διαθέτουμε μια σειρά προγραμμάτων κλινικής
έρευνας μεσαίου και τελικού σταδίου, σημειώνοντας
πολύ σημαντική ερευνητική πρόοδο.

Η AbbVie διαθέτει ισχυρά ερευνητικά προγράμματα

200+

Κλινικές μελέτες
στην ογκολογία για 20
διαφορετικούς τύπους
καρκίνων

51

104χιλ.+
Ασθενείς παγκοσμίως

71

Χώρες

Οδηγούμε την καινοτομία, μαζί

Δυνητικά νέες θεραπείες
από υφιστάμενα μόρια
σε κλινικές μελέτες στην
ογκολογία

22

Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες

Υπερσύγχρονα κέντρα
Έρευνας, Ανάπτυξης &
Παραγωγής

Η AbbVie συνεργάζεται με περισσότερες από 220
κορυφαίες εταιρείες βιοτεχνολογίας, πανεπιστήμια,
ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς για την προαγωγή
της επιστήμης κάθε χρόνο.
Η καινοτομία της AbbVie προάγεται από κορυφαίους επιστήμονες και
σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο δείκτης Productive Innovation Index (Δείκτης
Παραγωγικής Καινοτομίας) της IDEA Pharma κατέταξε την AbbVie 5η μεταξύ
των κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών που υπήρξαν πιο επιτυχημένες
στην ανάπτυξη και τη διάθεση νέων θεραπειών για τους ασθενείς. 2

Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοί
μας

~9χιλ.

5,3χιλ.+

Πάνω από το 1/8 των εργαζομένων της AbbVie
παγκοσμίως, κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, σε
σύγκριση με το 1/25 των υπαλλήλων στις ΗΠΑ
συνολικά. ³

Εργαζόμενοι
στον τομέα
της επιστήμης
παγκοσμίως

Εργάζονται
στον τομέα
της επιστήμης
στις ΗΠΑ

72% των μηχανισμών δράσης που βρίσκονται σε ερευνητικά προγράμματα φάσης ΙΙ με
δυνητική ρυθμιστική έγκριση και φάσης III ή ΙΙΙΒ θεωρούνται καινοτόμοι και η επιστημονική
κοινότητα τους κατατάσσει στην πρώτη θέση στη θεραπευτική τους κατηγορία.

² IDEA Pharma. Productive Innovation Index (PII) 2018.http://ideapharma.com/pii.
Πρόσβαση 24 Μαρτίου 2019.
³ Bureau of Labor Statistics. Educational attainment for workers 25 years and older by detailed
occupation. http://www.bls.gov/emp/ep_table_111.htm. Δημοσίευση 4 Νοεμβρίου 2016.
Πρόσβαση 24 Μαρτίου 2019.
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Επίδραση
στις κοινωνίες

Ο εθελοντισμός στην AbbVie Ελλάδας

91

Εργαζόμενοι
εθελοντές

340

Συνολικές ώρες
εθελοντικής εργασίας
εργαζομένων

10

ΜΚΟ
βοηθήθηκαν

Συστηματική & ουσιαστική είναι
η συνεισφορά του Ιδρύματος της
AbbVie και στην Ελλάδα.
Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί μέσω ΜΚΟ
στη χώρα μας περίπου

255χιλ.

$

Οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης,
ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, την υποστήριξη
ευάλωτων πληθυσμών – κυρίως παιδιών, αλλά και την ανακούφιση συνανθρώπων μας
που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές
8

Η πρωτοβουλία εθελοντισμού της AbbVie - Η Εβδομάδα
των Δυνατοτήτων (Week of Possibilities)

56

Χώρες συμμετείχαν στο
πρόγραμμα Week of
Possibilities

9χιλ.
Εργαζόμενοι
εθελοντές

37χιλ.

Ώρες εθελοντικής
εργασίας εργαζομένων
σε μια μόνο εβδομάδα

Οι εργαζόμενοι
εθελοντές της AbbVie
προσέφεραν πάνω
από

93χιλ.

ώρες εθελοντικής
εργασίας το 2018

Η AbbVie προσφέρει εθελοντική εργασία για την καταπολέμηση
παραμελημένων ασθενειών
Υπολογίζεται ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από παραμελημένες τροπικές ασθένειες. Ως
απάντηση, περισσότεροι από 400 από τους πλέον έμπειρους επιστήμονες της AbbVie προσφέρουν
εθελοντικά την τεχνογνωσία τους σε συνεργαζόμενους οργανισμούς για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη
νέων θεραπειών για την ογκοκερκίαση (τύφλωση των ποταμών), τη λεμφική φιλαρίαση (ελεφαντίαση),
την ελονοσία και τη φυματίωση. Από το 2013, οι επιστήμονες της AbbVie έχουν αφιερώσει αφιλοκερδώς
130.000 ώρες στην έρευνα των παραμελημένων ασθενειών.

SEEK: Ενθαρρύνοντας νέους επιστήμονες
Το SEEK (Science Engineering Exploration
Knowledge) αποτελεί ένα πρόγραμμα με στόχο
να παρέχει έμπνευση και κίνητρα στους τομείς
της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής
και των μαθηματικών (STEM) για σπουδαστές
που ανήκουν σε ευάλωτους πληθυσμούς μέσω
πρακτικής εμπειρίας – συχνά με τη συμμετοχή
επαγγελματιών στο πεδίο των βιοεπιστημών.
Το 2018, οι εργαζόμενοι της AbbVie παγκοσμίως
αφιέρωσαν 1.650 ώρες εθελοντικής εργασίας
με σκοπό την υποστήριξη του προγράμματος,
προσφέροντας σε 1.860 σπουδαστές πρακτικές
γνώσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία της
επιστημονικής ανακάλυψης.

Η Κοινοπραξία AMPATH μετασχηματίζει τον τομέα
της υγείας στην Κένυα, μεταβαίνοντας από τον
προγραμματισμό με επίκεντρο την HIV λοίμωξη
στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας
για πληθυσμούς σε απομακρυσμένες περιοχές.

13χιλ.+

Επαγγελματίες υγείας
έχουν λάβει εκπαίδευση ή
κατάρτιση από το 2013

Το Ίδρυμα της AbbVie (AbbVie Foundation)
Το παγκόσμιο Ίδρυμα της AbbVie είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αποστολή
του είναι να συνεισφέρει θετικά στη ζωή ευάλωτων πληθυσμών σε ολόκληρο τον
κόσμο μέσω της οικοδόμησης ισχυρών κοινοτήτων, βιώσιμων συστημάτων υγείας και
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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Επίδραση
στην οικονομία

Η AbbVie λειτουργεί ως
πολλαπλασιαστής στην
οικονομία. Με περίπου
30.000 εργαζομένους
παγκοσμίως, η συνολική
μας επίδραση στην
απασχόληση είναι έως και
πενταπλάσια αυτού του
αριθμού, μέσω άμεσης και
έμμεσης επιχειρηματικής
δραστηριότητας.⁴

Κάθε θέση εργασίας δημιουργεί ευκαιρίες για
περισσότερες.
Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούμε προσφέρουν
ικανοποιητική αμοιβή, πολύ καλές παροχές και ανάπτυξη
για τους εργαζομένους μας. Προσελκύουμε εργαζομένους με
ποικίλες ικανότητες και μορφωτικό υπόβαθρο–ανάμεσά τους
ερευνητές με διδακτορικό, τεχνικοί εργαστηρίων, υποστηρικτικό
προσωπικό και άλλους–οι οποίοι ζουν, εργάζονται και επενδύουν
στις τοπικές τους κοινότητες. Παράλληλα, επενδύουμε
εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών από τοπικούς προμηθευτές. Η συγκεκριμένη
δραστηριότητα προσφέρει οφέλη σε τρίτους προμηθευτές και
τις τοπικές κοινωνίες με τη μορφή υψηλότερων πωλήσεων,
φορολογικών εσόδων και οικονομικής ανάπτυξης.

⁴T
 he Economic Impact of the U.S. Biopharmaceutical Industry: National and State Estimates
http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/biopharmaceuticaul-industry- economic-impact.pdf. Πρόσβαση 24 Μαρτίου 2019
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Σεβόμαστε τις διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις των εργαζομένων
μας. Υποστηρίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και
διακρίσεις.

53

%

Το ποσοστό των
γυναικών στο συνολικό
ανθρώπινο δυναμικό
μας

47

%

Γυναίκες στη διοίκηση

H AbbVie δημιουργεί θέσεις
εργασίας & ενθαρρύνει
την οικονομική
δραστηριότητα

136

Χώρες
με προμηθευτές

(ως % του συνολικού
διοικητικού προσωπικού μας)

53%

Γυναίκες
νεοπροσληφθείσες

Το 2018, η AbbVie επένδυσε πάνω από $13,3 δις σε περισσότερους από 51.000 τρίτους
προμηθευτές, σε 606 διαφορετικές βιομηχανίες. Η AbbVie δημιουργεί ευκαιρίες και
ανάπτυξη στις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την ανακάλυψη,
την ανάπτυξη και τη διάθεση νέων θεραπειών στους ασθενείς.
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Επίδραση
στην ανάπτυξη*

Συνεισφορά

Δημιουργία ενδοεταιρικής
αξίας

στο ΑΕΠ

Η εταιρεία ενσωματώνει με
αποτελεσματικότητα τα στάδια παραγωγής,
με αποτέλεσμα την επίτευξη ποσοστού
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) 65%
το οποίο είναι 30% υψηλότερο από το μέσο
όρο του φαρμακευτικού κλάδου στη χώρα μας.
Η ισχυρή κάθετη ολοκλήρωση διασφαλίζει
τον έλεγχο και την αξιοπιστία στην αλυσίδα
ενδοεταιρικής αξίας.

€70 εκ.
Η άμεση συνεισφορά της AbbVie στο ελληνικό
ΑΕΠ το 2017 ανήλθε σε σχεδόν €45 εκατομμύρια.
Το ποσό αντιστοιχεί στο 9% της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του φαρμακευτικού
κλάδου. Συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών
αποτελεσμάτων, η συνολική συνεισφορά της
εταιρείας ξεπέρασε τα €70 εκατομμύρια.

Υποστήριξη

660 θέσεων εργασίας
Πέραν των 116 εργαζομένων της, η AbbVie
δημιούργησε περίπου 325 έμμεσες και 220
επαγόμενες θέσεις εργασίας στην εφοδιαστική
αλυσίδα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να στηρίζει
πάνω από 660 θέσεις εργασίας στην ελληνική
αγορά εργασίας.
*The Economic and R&D Footprint of AbbVie Greece in 2017, WifOR Institute, July 2019
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65%

AbbVie Ελλάδας

35%

Φαρμακοβιομηχανία Ελλάδας

Πολλαπλασιαστικά οφέλη στις αλυσίδες αξίας
Για κάθε €1 της άμεσα παραγόμενης Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) δημιουργήθηκαν
επιπλέον έμμεσα €0,3 καιεπαγόμενα €0,2 στην οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, διοχετεύτηκαν €15,4
εκατ. έμμεσης και €9,1 εκατ. επαγόμενης ΑΠΑστις ελληνικές αλυσίδες αξίας.

Για κάθε μία από τις 116 θέσεις άμεσης απασχόλησης
στην AbbVie υποστηρίζονται επιπλέον 2,8 έμμεσες και
1,9 επαγόμενες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολλαπλασιαστή
δευτερογενούς απασχόλησης που ανέρχεται σε 4,7
υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές των
κλάδων Έρευνας & Ανάπτυξης, Τεχνολογίας Πληροφοριών
και Φαρμάκου σε ευρωπαϊκό επίπεδο

1,4

Κλάδος Ε&Α

2,0

Κ λάδος ΤΠΕ

3,4

Κλάδος Φαρμάκου

Καλλιεργώντας την
καινοτομία
Η AbbVie πέτυχε αξιοσημείωτη
συνολική ένταση Έρευνας
& Ανάπτυξης ύψους 13%
(εσωτερικές και εξωτερικές
δαπάνες Ε&Α κατά ΑΠΑ) στην
Ελλάδα. Το ποσοστό ξεπερνά
κατά πολύ τον στόχο της ΕΕ για
το 2020 που ανέρχεται σε 3%.

13%

AbbVie Ελλάδας
(εσωτερικές & εξωτερικές δαπάνες Ε&Α/ΑΠΑ)

3%

Στόχος Ε&Α ΕΕ για το 2020

1Το ποσοστό ΑΠΑ αποτυπώνει τη σχέση ανάμεσα στην ΑΠΑ και την Παραγωγή και καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας. Αντίστοιχα, ένα υψηλό ποσοστό ΑΠΑ σημαίνει ότι η εταιρεία χαρακτηρίζεται από ισχυρή
κάθετη ολοκλήρωση με αποτέλεσμα να παράγει υψηλή ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μέσω ενδοεταιρικής παραγωγής
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Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Κλινικής Έρευνας ως Επικεφαλής
Περιφερειακού Κόμβου
Το Hub με μια ματιά

13

χώρες

Ελλάδα
Βουλγαρία
Βοσνία Ερζεγοβίνη
Κροατία
Αίγυπτος
Ουγγαρία
Ιταλία
Κατάρ
Ρουμανία
Σερβία
Σλοβενία
Νότιος Αφρική
Τουρκία
14

1

13

41

23

Στέλεχος του κλινικού τμήματος στην
Ελλάδα ηγείται μίας περιφερειακής ομάδας
150 στελεχών

Μέλη απαρτίζουν το κλινικό - ιατρικό τμήμα
στην Ελλάδα

15

9
Βιολόγοι

Χημικοί/Βιοχημικοί

6

5

Επιστήμονες λοιπών ειδικοτήτων

Ιατροί

4

Στελέχη λοιπών ειδικοτήτων

2

Φαρμακοποιοί


Κάτοχοι διδακτορικού δ
 ιπλώματος
(PhD)

Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
εξειδίκευσης (M.Sc)

4

 άτοχοι Πανεπιστημιακού πτυχίου
Κ
(B.Sc)

40+

Κ λινικές Μελέτες στην Ελλάδα

2η

θέση

στην Ελλάδα σε αριθμό διεξαγωγής
κλινικών μελετών

€7.5

εκατ.

των συνολικών μας αποτελεσμάτων
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας
(ΑΠΑ) προήλθαν από δ
 ραστηριότητες
Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α).
*στοιχεία 2017
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
επίδρασή μας, επισκεφτείτε: abbvie.com

Με βάση δεδομένα του 2018.
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41- 45,
Νέο Ηράκλειο,
Τηλ. +30 214 416 5555
©2019 AbbVie. All rights reserved.

