LEO Pharma
Η LEO Pharma βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν υγιές δέρμα.
Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην κλινική δερματολογία με μια ισχυρή γραμμή
παραγωγής R&D, ευρύ φάσμα θεραπειών και πρωτοποριακό πνεύμα. Έχοντας
ιδρυθεί το 1908 και τελώντας υπό την ιδιοκτησία του LEO Foundation, η LEO Pharma
έχει αφιερώσει δεκαετίες έρευνας και ανάπτυξης για την προαγωγή της επιστήμης
σε λοιμώξεις δέρματος και νόσους όπως η ψωρίαση και το έκζεμα, καθώς και σε
καταστάσεις που χρήζουν critical care και υποστηρικτικής αγωγής όπως η
θρόμβωση, η νεφρική νόσος και ο καρκίνος. Η LEO Pharma εδρεύει στη Δανία με
μια παγκόσμια ομάδα 6.000 ανθρώπων, παρέχοντας υπηρεσίες σε 92 εκατομμύρια
ασθενείς σε 130 χώρες.
H LEO Pharma στην Ελλάδα
H LEO Pharmaceutical Hellas Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958 ως θυγατρική εταιρεία της LEO
Pharma A/S. Στην Ελλάδα προωθεί φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία
απευθύνονται κυρίως σε ασθενείς με δερματικά προβλήματα και προβλήματα
θρόμβωσης, ενώ με την επέκταση του χαρτοφυλακίου της στο πεδίο των
βιολογικών παραγόντων για την ψωρίαση αποτελεί πλέον κορυφαία εταιρεία σε
δερματολογικά προϊόντα.
Κάνοντας πράξη το «Δικαίωμα στην Υγεία», έναν από τους πέντε πυλώνες Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στη Leo Pharma Hellas, στηρίζουμε ασθενείς με δερματικές
παθήσεις και προβλήματα Θρόμβωσης, ώστε όλοι να έχουν ισότιμη πρόσβαση
στην υγεία και στις καινοτόμες θεραπείες. Στη δερματολογία, όλες οι ασθένειες
προκαλούν σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται τόσο με το σώμα όσο και με
την κοινωνική ζωή των ασθενών. Στη LEO Pharma, ξεκινάμε ακούγοντας
πραγματικά τις ανάγκες των ασθενών καθώς πιστεύουμε ότι προτού αναπτύξουμε
θεραπείες και λύσεις για να προσφέρουμε μια καλύτερη καθημερινότητα στους
ασθενείς, οφείλουμε να κατανοήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Στόχος
μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής ανθρώπων με δερματικές παθήσεις.
Στη θρόμβωση, αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες και βελτιώνουμε διαρκώς τα
προϊόντα μας, έτσι ώστε να είναι πιο πρακτικά και εύκολα στη χρήση για τους
ασθενείς.
Για περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία μπορείτε να επισκεφθείτε τις
ιστοσελίδες: psoriasis.myderma.info & gateofthrombs.gr.
Η φιλοσοφία της LEO Pharma:
Φροντίζουμε για τους ασθενείς και την ποιότητα ζωής τους καθώς αποτελούν για
εμάς σημείο αναφοράς!
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10 Κηφισιά
Τ.Κ. 14564
Τ. +30 212 222 5000
E. contact@leo-pharma.com
www.leo-pharma.gr

