ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Η Johnson & Johnson, μέσα από έρευνα και τεχνολογία, φέρνει στον κόσμο ιδέες και προϊόντα που ανοίγουν νέους δρόμους
θεραπείας και φροντίδας σε χιλιάδες ασθενείς και καταναλωτές κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο. Η Johnson & Johnson αποτελεί
παγκοσμίως την μεγαλύτερη εταιρεία υγείας έχοντας την πιο εκτενή γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της
υγείας, δραστηριοποιούμενη σε τρεις κλάδους: Καταναλωτικά προϊόντα για ατομική υγιεινή και φροντίδα, Ιατροτεχνολογικά και
διαγνωστικά προϊόντα, και φαρμακευτικά προϊόντα.
Η Johnson & Johnson ιδρύθηκε πριν από 133 χρόνια και δραστηριοποιείται, πρακτικά, σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Απαρτίζεται από 230 και πλέον διαφορετικές εταιρείες, στις οποίες απασχολούνται πάνω από 132.000 εργαζόμενοι.
Οι δραστηριότητές της το 2019, απέφεραν παγκοσμίως 82,1 δις δολάρια σε πωλήσεις και από τους τρεις κλάδους.
Η επιτυχία αυτού του οργανισμού οφείλεται σε τρεις βασικές αρχές λειτουργίας: Αποκεντρωμένη διοίκηση, Λήψη αποφάσεων με
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, Σύστημα αξίων και ηθικής δεοντολογίας εκφρασμένη μέσω του «Πιστεύω μας»
Η εταιρεία επενδύει ένα μεγάλο ποσοστό των πωλήσεών της στην Έρευνα και Ανάπτυξη προάγοντας την καινοτομία. Το 2019 η
Johnson & Johnson παγκοσμίως επένδυσε 11.35 δις δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή το 13,8% των πωλήσεών της.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Johnson & Johnson δραστηριοποιείται με Ιατροτεχνολογικά, Καταναλωτικά και Φαρμακευτικά προϊόντα από το 1973, στην
Ελλάδα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Μαρούσι και την Πεύκη, ενώ υπάρχει και εργοστάσιο καταναλωτικών προϊόντων
στη Μάνδρα Αττικής, το οποίο εξάγει το 95% της παραγωγής του στη διεθνή αγορά. Συνολικά, ο όμιλος Johnson &
Johnson απασχολεί πάνω από 500 άτομα στην Ελλάδα. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με ένα εκτενές δίκτυο τοπικών
προμηθευτών και παραγωγών συνδράμοντας σημαντικά στην ελληνική οικονομία.
Η Συνεισφορά μας
Η εταιρεία στηρίζει τη δράση μη-κυβερνητικών οργανώσεων, εστιάζοντας κυρίως στην φροντίδα του παιδιού. Τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα, η εταιρεία προσέφερε 120.000 εξετάσεις σε 70.000 παιδιά, υποστήριξε τρία σχολεία με το πρόγραμμα
"διατροφή και ευημερία", παρείχε 3.600 ιατρικές εξετάσεις σε πρόσφυγες, δώρισε 31.000 τεμάχια καταναλωτικά προϊόντα,
ενώ στηρίζει ενεργά τον οργανισμό “Operation Smile” σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2020 συνδράμοντας στην
αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19, η εταιρεία δώρισε υγειονομικό εξοπλισμό προς το Υπουργείο Υγείας,
υποστηρίζοντας ενεργά τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ιατροτεχνολογικός Κλάδος
Ο κλάδος εκπροσωπείται από την Johnson & Johnson ΗELLAS Α.Ε.Β.Ε. και παρέχει ιατροτεχνολογικά προϊόντα γενικής
χειρουργικής μέσω της Ethicon, ορθοπεδικής χειρουργικής και νευροχειρουργικής μέσω της DePuy Synthes, καρδιολογίας και
ηλεκτροφυσιολογίας μέσω της Biosense Webster, νευροαγγειακές επεμβάσεις μέσω της Cerenovus και φακούς επαφής και
προϊόντα χειρουργικών επεμβάσεων οφθαλμών μέσω της J&J Vision.
Αξιοποιώντας τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας, ανοίγουμε νέους δρόμους θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη το
κόστος και την αποτελεσματικότητα. Στεκόμαστε στο πλευρό του συστήματος υγείας, για να διευκολύνουμε το δύσκολο έργο,
και να προσφέρουμε σε κάθε ασθενή πρόσβαση σε λιγότερο παρεμβατικές και πιο αποτελεσματικές λύσεις για μια καλύτερη ζωή.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μας υποστηρίζονται από έγκυρες, αντικειμενικές και επίκαιρες επιστημονικές μελέτες, ενώ
οι αυστηρές διαδικασίες παραγωγής και η υψηλή μας κατάρτιση, διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την συνεχή
εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού. Η οικονομική αποδοτικότητα των ιατροτεχνολογικών μας προϊόντων υποστηρίζεται από
ποικίλες οικονομοτεχνικές μελέτες προσαρμοσμένες στα δεδομένα του ελληνικού συστήματος υγείας. Ορισμένα προϊόντα
εστιάζουν στη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, ενώ άλλα εστιάζουν στην μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη μείωση των συνολικών δαπανών.
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G L O B A L LY
Johnson & Johnson is the largest and most broadly-based health care company in the world. It was founded in 1887 and has
a heritage of 130 years. Johnson & Johnson currently consists of over 230 operating companies located in virtually all countries
throughout the world, having more than 132,000 employees. In 2019 alone, $11.35 billion or 13.8% of annual sales were
invested in Research & Development. The annual sales reached $82.1 billion in 2019.
Shaping the Future of Surgical Care
The Johnson & Johnson Medical Devices Companies have a history in delivering breakthrough innovations and establishing strong
partnerships, introducing new and highly differentiated products, focusing on significant unmet needs, and bringing innovations
faster to the market. We partner with hospital and health provider decision-makers for whom patient health and healthcare
efficiency is critically important. Our customers seek solutions to treat more patients and achieve better outcomes, improve patient
experience and reduce total cost of care (the Triple Aim). We are uniquely positioned to support patients across the continuum of
care. Customers appreciate our capability to co-create solutions that reduce complications and length of stay and provide
optimized patient pathways whilst helping to reduce operational inefficiencies.

G R E E C E
Johnson & Johnson has been marketing, medical devices, consumer products, and pharmaceuticals since 1973, in Greece.
Our headquarters are located in Maroussi and Pefki, while a factory operates in Mandra, Attica, producing consumer products,
exporting 95% of the production to 33 countries. More than 500 employees work directly for the three segments of J&J
in Greece. There is a strong collaboration via an extensive network of local suppliers and producers establishing the strong
presence and support that J&J offers to the Greek economy.

O u r Contribution
The local companies actively support CSR activities, in an effort to assist the health and well-being of those in need, focusing
mainly on childcare support in Greece. Over the past years the company has offered over 120,000 check-ups to 70,000
children, has supported three schools via the “nutrition and wellbeing” program, has provided 3,600 medical
examinations for refugees, has donated 31,000 items of consumer products, and has supported the “Operation
Smile” program. In 2020, the local company donated medical equipment to the Ministry of Health for the more effective
management of the unprecedented health crisis of COVID-19, actively supporting patients, health professionals and the
National Health System.

M e d i c a l Devices
The Medical Devices segment is represented in Greece by Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A.
We provide a wide range of medical products for general surgery via Ethicon, for orthopedic surgery and neurosurgery via DePuy
Synthes, for electrophysiology via Biosense Webster, neurovascular interventions via Cerenovus, and contact-lenses and eye surgery via
J&J Vision.
Our mission is to promote the longevity and quality of life of the Greek patients, while also supporting the sustainability
of the Greek healthcare system. Our medical devices are supported by credible, objective, scientific publications, while our strict
production standards and high degree of expertise ensure patient safety and healthcare education. Long-term costeffectiveness is also considered, with many of our products being overall cost-effective and/or budget saving as indicated by
several localized value dossiers and health economic models.
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