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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

H Global Heart Hub και η Novartis συνεργάζονται για 

την αντιμετώπιση της αθηροσκληρωτικής 

καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD), μίας παγκόσμιας 

υγειονομικής κρίσης και υπ’ αριθμόν 1 αιτίας θανάτου.  

 
• Το Invisible Nation είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο οργανώσεων ασθενών, που έχουν 

δεσμευτεί να πετύχουν μείωση των θανάτων λόγω καρδιαγγειακών συμβαμάτων, 
μέσω της ριζικής μεταρρύθμισης της περίθαλψης της αθηροσκληρωτικής 
καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD)  
 

• Υποστηριζόμενο από τη Novartis, το Invisible Nation θα στοχεύσει στη μείωση και 
εντέλει στην πρόληψη πολλών εκ των 15 εκατομμυρίων1 θανάτων λόγω ASCVD 
ετησίως, καθώς και στη δραστική περικοπή του ετήσιου κόστους περίθαλψης της 
καρδιαγγειακής νόσου που προβλέπεται να ανέλθει στο 1 τρις δολάρια μέχρι το 
20302 

• Στο δίκτυο θα συμμετέχουν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης και άλλοι φορείς για να αλλάξουν τον τρόπο με τον 
οποίο εντοπίζεται, αντιμετωπίζεται και εντέλει προλαμβάνεται η ASCVD 

 
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021 – Η Global Heart Hub και η Novartis ανακοίνωσαν 
σήμερα την έναρξη του προγράμματος Invisible Nation. Το Invisible Nation θα 
δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο οργανώσεων ασθενών και άλλων φορέων της 
καρδιαγγειακής κοινότητας, με στόχο την εφαρμογή συστηματικών αλλαγών για την 
αντιμετώπιση της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD). Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη πολλών εκ των 15 εκατομμυρίων θανάτων λόγω 
ASCVD ετησίως1, καθώς και στη μείωση του ετήσιου κόστους περίθαλψης της 
καρδιαγγειακής νόσου που προβλέπεται σύντομα να ανέλθει στο 1 τρις δολάρια2.   

Μολονότι η συντριπτική πλειονότητα των σχετιζόμενων με ASCVD θανάτων μπορεί 
να προληφθεί3, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόμα μπει σε πορεία επίτευξης 
του στόχου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για μείωση της 
καρδιαγγειακής θνησιμότητας κατά 25% έως το 2025.3 Το Invisible Nation θα 
αναδείξει το ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος της ASCVD, θα προωθήσει 
κυβερνητικές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της νόσου και θα αναδείξει καινοτόμες 
συνεργασίες και νέα  μοντέλα πρόσβασης που θα επιταχύνουν τις παγκόσμιες 
προσπάθειες μείωσης της θνησιμότητας λόγω ASCVD.  
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«Πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι πολλά εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν 
κάθε χρόνο από ASCVD και ακόμα περισσότερο όταν συνειδητοποιούν ότι αυτές οι 
τρομερές απώλειες ζωών είναι κατά περίπου 60% περισσότερες συγκριτικά με τον 
αριθμό των θανάτων λόγω καρκίνου», είπε ο Neil Johnson, Εκτελεστικός Διευθυντής 
της Global Heart Hub. «Πρόκειται για ένα σοκαριστικό γεγονός και αυτό που είναι 
ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι το 80% των καρδιαγγειακών συμβαμάτων μπορεί να 
προληφθεί. Οι οργανώσεις ασθενών έχουν την ευκαιρία -και την ευθύνη- να εκθέσουν 
τα πραγματικά δεδομένα της ASCVD, κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερη πρόγνωση 
και μείωση των πρόωρων θανάτων. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, θα πετύχουμε 
την αλλαγή.»  

Το Invisible Nation θα προωθήσει προσπάθειες διαμόρφωσης πολιτικών για να 
επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις, τα συστήματα υγείας και 
άλλοι φορείς μπορούν να συνεργαστούν και να αλλάξουν την τροχιά της ASCVD, 
προκειμένου να ξεκινήσει μία μείωση των καρδιαγγειακών θανάτων σε επίπεδο 
γενεάς.  

Ξεκινώντας από σήμερα, η Global Heart Hub θα αρχίσει να συνεργάζεται με ομάδες 

ασθενών και φορείς της καρδιαγγειακής κοινότητας για να οριστικοποιήσει το σχέδιο 

δράσης και να εφαρμόσει ειδικές πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να 

βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας να επιτύχουν τον στόχο του 

ΠΟΥ για μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας κατά 25% έως το 20253. Η 

Novartis θα υποστηρίξει αυτήν την εστιασμένη στον πληθυσμό ενέργεια, βοηθώντας 

τα μέλη του δικτύου να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

χρειάζονται για να συνεργαστούν με τα κατά τόπους συστήματα υγείας, τις 

υγειονομικές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.  

Παράλληλα με το Invisible Nation, η Novartis υποστηρίζει την πρόσφατη Δήλωση των 
Υπουργών Υγείας των G-20, με την οποία αναγνωρίζεται ότι οι μη μεταδοτικές 
ασθένειες, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, ενδέχεται να αυξήσουν τη βαρύτητα και τον 
κίνδυνο θανάτου λόγω COVID-19. Η Novartis δεσμεύεται επίσης να συνεργαστεί με 
καταξιωμένους διαμορφωτές γνώμης, ιατρικές εταιρείες, υγειονομικές αρχές και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να τονιστεί ο επείγων 
χαρακτήρας της αντιμετώπισης της καρδιαγγειακής νόσου και να διαμορφωθούν νέα 
μοντέλα συνεργασιών για ευρύτερη πρόσβαση στην καινοτομία και τον 
μετασχηματισμό των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.  

«Θεωρούμε ότι το Invisible Nation αποτελεί τον καταλύτη δράσεων μεταξύ των 
οργανώσεων ασθενών παγκοσμίως», είπε η Marie-France Tschudin, Πρόεδρος της 
Novartis Pharmaceuticals. «Οι ομάδες που εκπροσωπούν τα εκατομμύρια ανθρώπων 
παγκοσμίως που πεθαίνουν λόγω ASCVD έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι η 
νόσος αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται ως η υπ’ αριθμόν 1 αιτία θανάτου στον 
κόσμο. Η Novartis είναι υπερήφανη για τη συνεργασία της με την Global Heart Hub 
και την ανάληψη αυτής της καθοριστικής δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή 
η υγειονομική κρίση και να καταστεί αμελητέα η απώλεια ζωής και το οικονομικό 
κόστος της ASCVD.» 
 
 
Δήλωση αποποίησης ευθυνών 

 
Το παρόν δελτίο τύπου περιλαμβάνει μελλοντοστραφείς δηλώσεις υπό την έννοια της 
Μεταρρυθμιστικής Πράξης περί Διαφορών για Ιδιωτικά Χρεόγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών 
του 1995. Οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις μπορούν γενικώς να αναγνωριστούν από τη χρήση 
λέξεων όπως «δυνητικό», «μπορεί», «θα», «σχέδιο», «θα μπορούσε», «είναι πιθανό να», 
«αναμένεται», «προβλέπεται», «προσπαθούμε να», «περιμένουμε», «πιστεύουμε», 
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«δεσμευόμαστε», «υπό διερεύνηση», «γραμμή ανάπτυξης», «έναρξη» ή παρόμοιους όρους, ή 
από τις ρητές ή έμμεσες διατυπώσεις όσον αφορά δυνητικές εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά ή 
νέες ενδείξεις ή επισημάνσεις υπό διερεύνηση ή εγκεκριμένων προϊόντων που περιγράφονται 
στο παρόν δελτίο τύπου, ή όσον αφορά δυνητικά μελλοντικά έσοδα από τα εν λόγω προϊόντα. 
Δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ το δέον σε αυτές τις δηλώσεις. Τέτοιες μελλοντοστραφείς 
δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες μας όσον αφορά μελλοντικά 
συμβάντα και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και 
αβεβαιότητες. Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες 
επαληθευτούν ή οι υποκείμενες παραδοχές αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που αναφέρονται στις 
μελλοντοστραφείς δηλώσεις. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα υπό διερεύνηση ή 
εγκεκριμένα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου θα υποβληθούν προς 
έγκριση ή θα λάβουν έγκριση για πώληση ή για οποιαδήποτε πρόσθετη ένδειξη ή επισήμανση 
σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι 
τα εν λόγω προϊόντα θα είναι εμπορικά επιτυχή στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες μας 
σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από εγγενείς 
αβεβαιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και 
πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από ενέργειες ή 
καθυστερήσεις εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή κυβερνητικές ρυθμίσεις εν γένει, από τις 
διεθνείς τάσεις περικοπής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών και αποζημίωσης από πλευράς των 
κυβερνήσεων, των πληρωτών και του γενικού κοινού και των απαιτήσεων για αυξημένη 
διαφάνεια στην τιμολόγηση, από τη δυνατότητά μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή να διατηρήσουμε την προστασία τους, από τις ειδικές 
προτιμήσεις συνταγογράφησης των ιατρών και των ασθενών, από τις γενικές πολιτικές, 
οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων και των 
προσπαθειών άμβλυνσης πανδημικών νόσων όπως η νόσος λόγω του COVID-19, από 
ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας, ακεραιότητας δεδομένων ή κατασκευής, από δυνητικές ή 
υπάρχουσες παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων και του απορρήτου των δεδομένων, 
ή βλάβες των πληροφοριακών μας συστημάτων, καθώς και από άλλους κινδύνους και 
παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG το οποίο έχει 
κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου ως έχουν σήμερα και δεν αναλαμβάνει καμία 
υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε μελλοντοστραφείς δηλώσεις που περιέχονται 
στο παρόν δελτίο τύπου, εάν προκύψουν νέες πληροφορίες, μελλοντικά συμβάντα ή 
οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. 
 
 
Σχετικά με το Invisible Nation (Αόρατο έθνος) 
Σήμερα, 300 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ASCVD1 - περισσότεροι απ’ ό,τι ο πληθυσμός 
του Καναδά, την Ν. Αφρικής, της Γαλλίας, του Μεξικού και της Σιγκαπούρης συνολικά - 
αριθμός που σιωπηλά αυξάνεται4. Αφού αναγνώρισαν ότι ο σημαντικός επιπολασμός της 
ASCVD εξακολουθεί να παραμένει αθέατος, η Global Heart Hub και η Novartis αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν το Invisible Nation. Η ονομασία του προγράμματος αντικατοπτρίζει τη 
μαζική αθέατη επιβάρυνση που δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε.  
 
 
Σχετικά με την αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (ASCVD) 
Η αθηροσκλήρωση είναι η συσσώρευση λιπιδίων, κυρίως χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεΐνης (LDL-C), στον εσωτερικό χιτώνα των αρτηριών, η οποία επέρχεται με την 
πάροδο του χρόνου. Η αιφνίδια  ρήξη μιας αθηροσκληρωτικής πλάκας μπορεί να προκαλέσει 
αθηροσκληρωτικό καρδιαγγειακό σύμβαμα, όπως καρδιακή προσβολή ή αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο 5- 6. Η ASCVD ευθύνεται για παραπάνω από το 85% όλων των θανάτων εξαιτίας 
καρδιαγγειακής νόσου3. H ASCVD αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.7. Ο αριθμός των θανάτων λόγω ASCVD είναι περίπου κατά 60% υψηλότερος από 
τον αριθμό των θανάτων που αποδίδονται σε καρκίνο8Oόρος «νόσοι ισοδύναμου κινδύνου με 
ASCVD» αντιστοιχεί σε παθήσεις που ενέχουν παρόμοιο κίνδυνο για σύμβαμα ASCVD (π.χ. 
διαβήτης, ετερόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία) 9- 10. 
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Σχετικά με τη Novartis σε καρδιαγγειακά, νεφρικά και μεταβολικά νοσήματα 
Τα καρδιαγγειακά (CV), νεφρικά και μεταβολικά νοσήματα συνιστούν παγκόσμια υγειονομική 
κρίση3,11-13. Αυτά τα χρόνια, σύνθετα και συνήθως κληρονομικά νοσήματα είναι συχνά 
αλληλένδετα και συνεπάγονται εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη και τη θεραπεία, ενώ 
συνοδεύονται και από απουσία τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων, ενώ σχεδόν πάντα 
έχουν την ίδια έκβαση: θάνατος λόγω καρδιαγγειακής νόσου3,11-13. 

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η υπ’ αριθμόν 1 αιτία θανάτου παγκοσμίως3. Αφαιρεί 
περισσότερες ζωές απ’ ό,τι όλες οι μορφές καρκίνου μαζί και ευθύνεται για έναν στους τρεις 
θανάτους παγκοσμίως3,14. Το 80% όλων των καρδιαγγειακών συμβαμάτων μπορεί να 
προληφθεί15. Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους αξίζουν το καλύτερο και η κοινωνία μας αξίζει 
περισσότερα. 

Χάρη στον συνδυασμό της ιστορίας μας, της διεθνούς παρουσίας μας και της ηγετικής 
επιστημονικής θέσης, η Novartis βρίσεκται σε μοναδικά πλεονεκτική θέση για να συμβάλλει 
στην αλλαγή αυτών των δεδομένων. Μετασχηματίζουμε τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε 
τη σχέση μεταξύ αυτών των παθήσεων και τη διαχείρισή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 
Οι προσπάθειές μας συνίστανται στην εφαρμογή πρώιμων παρεμβάσεων και την ανάπτυξη 
πρωτοποριακών θεραπειών που καλύπτουν όλο το φάσμα των καρδιαγγειακών, νεφρικών και 
μεταβολικών νοσημάτων, από την πρόληψη έως την αντιμετώπιση, καθώς και στη δημιουργία 
καινοτόμων μοντέλων πρόσβασης. Επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που συνεργαζόμαστε 
με την κοινωνία, θα ηγηθούμε μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τη βελτίωση των εκβάσεων 
της υγείας και την καταπολέμηση της κρίσης λόγω καρδιαγγειακών θανάτων.  

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης, περιορίζοντας και αναχαιτίζοντας 
τους πρόωρους θανάτους λόγω καρδιαγγειακής νόσου.  

 

Σχετικά με τη Novartis 

Ως μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως, χρησιμοποιούμε καινοτόμες 

επιστημονικές και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών σε πεδία όπου 

παρατηρούνται μεγάλες ιατρικές ανάγκες. Η συνεχής προσπάθειά μας για ανακάλυψη νέων 

φαρμάκων έχει ως αποτέλεσμα να συγκαταλεγόμαστε σταθερά στις κορυφαίες εταιρείες 

παγκοσμίως όσον αφορά τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Τα προϊόντα της 

Novartis φτάνουν σε περισσότερους από 800 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και 

βρίσκουμε καινοτόμους τρόπους για να διευρύνουμε την πρόσβαση στις νέες θεραπείες μας. 

Παγκοσμίως, εργάζονται στη Novartis περίπου 110.000 άνθρωποι, 140 και πλέον 

εθνικοτήτων.  

 

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα 

φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής 

και η εταιρεία απασχολεί 430 περίπου άτομα σε όλη την Ελλάδα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis: 

 

Website: www.novartis.gr 

Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/ 

LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/novartis-hellas/ 

YouTube channel: Novartis Hellas 
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