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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

H Astellas για άλλη μια χρονιά στηρίζει  

« Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021. Η Astellas Pharmaceuticals ΑΕΒΕ και το ανθρώπινο δυναμικό της 

εταιρείας, με ουσιαστικές πράξεις φροντίδας, έστειλαν ένα γιορτινό μήνυμα αλληλεγγύης, 

στηρίζοντας οικονομικά τον Οργανισμό  «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Συγκεκριμένα, η εταιρεία στήριξε 

τη λειτουργία του προγράμματος «Παιδιατρική Κατ’οίκον Νοσηλεία» κατά την περίοδο των γιορτών 

και το ανθρώπινο δυναμικό της Astellas ανέλαβε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αγάπης, 

συγκεντρώνοντας χρήματα για την αγορά δώρων για τα παιδιά του προγράμματος.  

Η στήριξη του προγράμματος «Παιδιατρική Κατ’οίκον Νοσηλεία», το οποίο υλοποιεί ο Οργανισμός 

σε συνεργασία με το Γ.Ν. Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς το 

πρόγραμμα προσφέρει ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρά 

προβλήματα υγείας και αδυνατούν να μετακινηθούν, ενώ παρέχει ολιστική ψυχολογική και κοινωνική 

υποστήριξη τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στην οικογένειά του. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της 

Astellas, πιστοί στη δέσμευση της εταιρείας, για βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων, θέλησαν να χαρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα, τις ιδιαίτερες αυτές 

φετινές εορτές.  

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Astellas Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας κ. Χάρης Ναρδής 

δήλωσε: «Η φιλοσοφία μας “Αλλάζοντας το αύριο”, που έχει ως στόχο ένα καλύτερο μέλλον για τους 

ανθρώπους, μεταφράζεται με ουσιαστικές πράξεις προσφοράς. Αυτές τις γιορτές, βρεθήκαμε δίπλα 

στα παιδιά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην 

κάλυψη μέρους των αναγκών τους. Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της προσφοράς, της 

ομαδικότητας, της συνεργασίας, αλλά και της φροντίδας των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα των 

παιδιών, που δοκιμάζονται. Παραμένοντας αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά, θα συνεχίσουμε να 

στηρίζουμε δράσεις και ενέργειες που πρεσβεύουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής».  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ευχαρίστησε 

την Αstellas και επεσήμανε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και ανήκει σε 

όλους που μοιράζονται το ίδιο όραμα και αξίες, Φροντίδας, Αξιοπρέπειας και Ισότητας για κάθε παιδί 

στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Παιδιατρική Κατ’οίκον Νοσηλεία», μόνο το α’ 

εξάμηνο του 2020, πραγματοποιήθηκαν 1.103 επισκέψεις κατ’οίκον σε 219 παιδιά. Στόχος μας, χάρη 

στην πολύτιμη συμβολή σας και τη συλλογική προσπάθεια, να ενισχύουμε τις δράσεις μας, να 

βρίσκουμε λύσεις και να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη». 

 

Σχετικά με την Astellas 

Η Astellas Pharma Inc., με έδρα στο Τόκιο της Ιαπωνίας, είναι μία εταιρία αφοσιωμένη στη βελτίωση 

της υγείας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, παρέχοντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά 

προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 

www.astellas.com/en. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για τυχόν ερωτήσεις ή για πρόσθετες πληροφορίες: 

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E. (Greece) 

Ερωτήσεις για τα Μέσα Ενημέρωσης: 

ΤΗΛ.: 210 8189900 ΦΑΞ: 216 8008998  E: info@gr.astellas.com 


