Novo Nordisk A/S
Donations: Novo Nordisk A/S donated USD 12.19 million for humanitarian aid to Ukraine.
Support: Novo Nordisk has already delivered aid to 50 hospitals in Ukraine according to these inquiries.
Among the cities where the company provided insulin are Kharkiv, Sumy, Kherson, Chernihiv, and liberated
towns around the Kyiv region. Novo Nordisk has also established a hotline to inform patients and doctors
about the availability of insulin. We have received and have already processed more than 200 appeals from
patients and doctors. "
With normal supply chains disrupted, we are in dialogue with several international humanitarian
organizations to provide relief and have donated medicines and supplies to the Ukrainian Ministry of Health.
We are doing all we can to maintain the supply of essential medicines to patients living with chronic diseases
in Ukraine. Novo Nordisk also provides comprehensive patient care and responds to their challenges. For
example, patients with hemophilia often have difficulty moving physically. The company's employees,
together with patient organizations and doctors, help evacuate patients with rare diseases from military
hot spots in Ukraine and transport them abroad. "
Пожертви: Novo Nordisk A/S пожертвували 12.19 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Підтримка: Згідно з запитами Novo Nordisk вже доставила допомогу до 50 лікарень в Україні. Серед
міст, куди компанія забезпечувала інсулін, є Харків, Суми, Херсон, Чернігів та звільнені міста Київської
області. Компанія Novo Nordisk також створила гарячу лінію для інформування пацієнтів та лікарів
про наявність інсуліну. Ми отримали та вже опрацювали понад 200 звернень пацієнтів та лікарів."
Оскільки нормальні ланцюги постачання порушені, ми ведемо діалог з кількома міжнародними
гуманітарними організаціями, щоб надати допомогу та передали ліки та товари для Міністерства
охорони здоров’я України.
Ми робимо все можливе, щоб забезпечити постачання необхідними ліками пацієнтів з хронічними
захворюваннями в Україні. Novo Nordisk також надає комплексний догляд за пацієнтами та відповідає
на їхні виклики. Наприклад, пацієнтам з гемофілією часто важко пересуватися фізично. Співробітники
компанії разом із пацієнтськими організаціями та лікарями допомагають евакуювати пацієнтів з
рідкісними захворюваннями з військових гарячих точок України та транспортувати їх за кордон."

