Ψηφιακή Πλατφόρμα Υγείας που στοχεύει στον καλύτερο έλεγχο πορείας της
επιληψίας από τη UCB μέσα από την έναρξη της Nile Al.
•
•

Η Nile αναπτύσσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης της φροντίδας της επιληψίας
συγκεντρώνοντας δεδομένα, χρήσιμα για την πρόβλεψη της πορείας της επιληψίας.
Η UCB επένδυσε 25 εκατομμύρια ευρώ (29,3 εκατομμύρια δολάρια) και ως πλειοψηφικός μέτοχος, θα
συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Nile με στόχο στο μέλλον να έχει πρόσβαση σε γνώση και
δεδομένα από την πλατφόρμα.

Αθήνα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 - Η UCB ανακοίνωσε την έναρξη της Nile AI, Inc, μιας νέας ανεξάρτητης
εταιρείας που δημιουργήθηκε για τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης για τους ανθρώπους που ζουν με
επιληψία, τους φροντιστές τους, και τους ιατρούς. Η Nile ιδρύθηκε με μια ξεκάθαρη αποστολή: να κάνει το ταξίδι
του κάθε ασθενή με επιληψία προβλέψιμο. Για το σκοπό αυτό, η Nile αναπτύσσει μια πλατφόρμα φροντίδας και
διαχείρισης της επιληψίας, που λειτουργεί ως ψηφιακή επέκταση του ιατρού και προσφέρει στους ασθενείς την
αναγκαία ηρεμία κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, με απώτερο στόχο να επιταχύνει το
χρόνο, προς τη βέλτιστη θεραπεία.
Η επένδυση της UCB ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ (29,3 εκατομμύρια δολάρια) αποτελεί μέρος της συνολικής
δέσμευσης της UCB για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές ασθένειες,
συμπεριλαμβανομένης της επιληψίας, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας που συνεχίζει να αλλάζει και να
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη.
«Η UCB γνωρίζει την επιληψία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι που ζουν με την
ασθένεια, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς επικοινωνούν με ιατρούς τους. Πιστεύουμε ότι η
πλατφόρμα της Nile μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και να προάγει μια καλύτερη εμπειρία διαχείρισης
της περίθαλψης για τα άτομα που ζουν με επιληψία», δήλωσε ο Charl Van Zyl, Αντιπρόεδρος, Head of Neurology
Solutions and International Markets, της UCB. «Η ανακοίνωση της νέας πλατφόρμας Nile αποτελεί ένα
παράδειγμα του πως μπορούν να συμβάλλουν οι ψηφιακές πλατφόρμες στην βελτίωση των συνθηκών για τους
ασθενείς.»
Η ψηφιακή πλατφόρμα της Nile αποτελείται από μια ειδική εφαρμογή για τους ασθενείς και μια δικτυακή πύλη
για τους ιατρούς. Η εφαρμογή για τους ασθενείς είναι ένα έξυπνο εργαλείο έτσι ώστε να αισθάνονται
συνδεδεμένοι με την ομάδα φροντίδας τους, να μάθουν για το ταξίδι τους και να κατανοήσουν την πρόοδό τους.
Η δικτυακή πύλη για τους ιατρούς δείχνει την κατάσταση των ασθενών τους με μια ματιά, ουσιαστικά ενημερώνει
και υποστηρίζει τους ασθενείς μέχρι το επόμενο ραντεβού, και προκρίνει αποφάσεις βάσει δεδομένων σχετικά
με τη θεραπεία και τη φροντίδα. Η Nile αυτή την περίοδο δοκιμάζει την πλατφόρμα σε επίπεδο χρηστικότητας,
μέσα από μελέτες σε συνεργασία με δυο διαφορετικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, το Γενικό
Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και το Πανεπιστήμιο Υγειονομικής Περίθαλψης της Πολιτείας του Μίσιγκαν. Η
πλατφόρμα αναμένεται να είναι εμπορικά διαθέσιμη το 2021.

Η UCB υποστηρίζει νέες ψηφιακές πλατφόρμες στην αποστολή της να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο
παρέχεται η φροντίδα και να επιταχύνει καλύτερα αποτελέσματα για τα άτομα που ζουν με σοβαρές ασθένειες
στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, τώρα αλλά και στο μέλλον.
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Σχετικά με την UCB
Η UCB, με έδρα στις Βρυξέλλες του Βελγίου (www.ucb.com), είναι μία βιοφαρμακευτική εταιρεία με παρουσία σε
όλο τον κόσμο που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και άλλων λύσεων,
με στόχο την βελτίωση της ζωής όσων πάσχουν από σοβαρά νοσήματα του ανοσοποιητικού ή του κεντρικού
νευρικού συστήματος. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 7.600 άτομα σε περίπου 40 χώρες και το 2019
κατέγραψε έσοδα 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η UCB είναι εισηγμένη στο Euronext Brussels (σύμβολο: UCB).
Ακολουθήστε μας στο Twitter: @UCB_news

Σχετικά με την UCB στην Επιληψία
Η UCB διαθέτει τεχνογνωσία στην επιληψία με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και την ανάπτυξη
των αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Ως εταιρεία με μακροπρόθεσμη δέσμευση στην έρευνα για την επιληψία,
στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Οι επιστήμονές μας είναι υπερήφανοι
που συμβάλλουν στην πρόοδο της κατανόησης της επιληψίας και της θεραπείας της. Συνεργαζόμαστε και
δημιουργούμε υπερ-δίκτυα με κορυφαίους επιστήμονες και κλινικούς ιατρούς σε ακαδημαϊκά ιδρύματα,
φαρμακευτικές εταιρείες και άλλους οργανισμούς που μοιραζόμαστε κοινό όραμα και στόχους. Στη UCB
κινούμαστε με γνώμονα τους ασθενείς και καθοδηγούμαστε από την επιστήμη ενώ παραμένουμε πιστοί στη
δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τους ασθενείς με επιληψία.

Σχετικά με τη Nile
Η Nile είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που επιδιώκει να βελτιώσει τη φροντίδα για τα άτομα που ζουν με επιληψία,
τους φροντιστές και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η αποστολή της Nile είναι να κάνει το ταξίδι κάθε
ασθενούς με επιληψία προβλέψιμο. Η ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης της φροντίδας της επιληψίας θα παρέχει
εργαλεία και δεδομένα στα άτομα που ζουν με επιληψία και στους παρόχους, για εξατομικευμένη φροντίδα. H
Nile είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τη συνεργασία και καλωσορίζει τους εταίρους σε αυτή την
αποστολή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.Nile.ai και στείλτε mail στο info@Nile.ai.

Δηλώσεις πρόβλεψης
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις πρόβλεψης συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που
περιέχουν τις λέξεις "πιστεύει", "αναμένει", "προτίθεται", "σχεδιάζει", "επιδιώκει", "εκτιμήσεις", "μπορεί", "θα",
"συνεχώς" και παρόμοιες εκφράσεις. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται στα τρέχοντα σχέδια, τις εκτιμήσεις και τις
πεποιθήσεις της διοίκησης. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από όσες αφορούν ιστορικά γεγονότα, είναι δηλώσεις που
θα μπορούσαν να θεωρηθούν δηλώσεις πρόβλεψης και αφορούν σε εκτιμήσεις για τα έσοδα, τα κέρδη
εκμετάλλευσης, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα μετρητά και λοιπές οικονομικές πληροφορίες, αναμενόμενα
νομικά, πολιτικά, ρυθμιστικά ή κλινικά αποτελέσματα, καθώς και άλλες ανάλογες εκτιμήσεις και αποτελέσματα.
Από τη φύση τους, τέτοιες δηλώσεις πρόβλεψης δεν αποτελούν εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση και ενέχουν
κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ουσιαστική διαφοροποίηση των
πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αποτελέσματα που εκφράζονται εμμέσως στις δηλώσεις πρόβλεψης που
περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου. Σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή τη
διαφοροποίηση είναι: η παγκόσμια εξάπλωση και τον αντίκτυπο του COVID-19, αλλαγές στις γενικές οικονομικές,
επιχειρηματικές και ανταγωνιστικές συνθήκες, αδυναμία λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων ή λήψη
εγκρίσεων με αποδεκτούς όρους, ή εντός του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος, κόστος που σχετίζεται με την
έρευνα και την ανάπτυξη, αλλαγές των προοπτικών για τα προϊόντα που προορίζονται για ανάπτυξη ή βρίσκονται
στο στάδιο της ανάπτυξης από την UCB, επιδράσεις μελλοντικών δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών
ερευνών, αξιώσεις αστικής ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, προκλήσεις που αφορούν την προστασία
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για προϊόντα ή υποψήφια προϊόντα, αλλαγές στους νόμους ή κανονισμούς,
διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλαγές ή αβεβαιότητες στη φορολογική νομοθεσία ή στην
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εφαρμογή της, πρόσληψη και διατήρηση των υπαλλήλων. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα νέα υποψήφια προϊόντα
που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης θα φθάσουν έως την έγκριση ή ότι θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν
νέες ενδείξεις για τα υπάρχοντα προϊόντα. Η μετάβαση από την ερευνητική ιδέα στο εμπορικό προϊόν είναι
αβέβαιη. Τα προκλινικά δεδομένα δεν εγγυώνται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ερευνητικών
προϊόντων στον άνθρωπο. Μέχρι στιγμής, η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου σώματος δεν μπορεί να
αναπαραχθεί σε μοντέλα υπολογιστών, συστήματα κυτταροκαλλιέργειας ή ζωικά μοντέλα. Η χρονική διάρκεια
για την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών και την έγκριση από τις ρυθμιστικέ αρχές για την κυκλοφορία των
προϊόντων ποικίλει, και UCB αναμένει παρόμοια αβεβαιότητα και στο μέλλον. Τα προϊόντα ή τα υποψήφια
προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο συνεταιρισμού, κοινοπραξίας ή συνεργασίας αδειοδότησης μπορεί να
υπόκεινται σε διαφορές μεταξύ των συνεργατών ή μπορεί να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι τόσο
ασφαλή, αποτελεσματικά ή εμπορικά επιτυχή όσο μπορεί να πίστευε η UCB κατά την έναρξη της εν λόγω
συνεταιρισμού. Οι προσπάθειες της UCB να αποκτήσει άλλα προϊόντα ή εταιρείες και να ενσωματώσει τις
δραστηριότητες των εν λόγω αποκτηθεισών εταιρειών μπορεί να μην είναι τόσο επιτυχείς όσο η UCB μπορεί να
πίστευε κατά τη στιγμή της εξαγοράς. Επίσης, η UCB, ή άλλα μέρη, ενδέχεται να ανακαλύψουν προβλήματα που
αφορούν στην ασφάλεια, σε ανεπιθύμητα συμβάντα ή στην παρασκευή των προϊόντων μετά την κυκλοφορία
τους. Η ανακάλυψη σημαντικών προβλημάτων με ένα προϊόν παρόμοιο με ένα από τα προϊόντα της UCB που
εμπλέκουν μια ολόκληρη κατηγορία προϊόντων μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στις πωλήσεις
ολόκληρης της κατηγορίας των προϊόντων. Επιπλέον, οι πωλήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από διεθνείς και
εγχώριες τάσεις στη διαχειριζόμενη φροντίδα και τον περιορισμό του κόστους της υγειονομικής
περίθαλψης,πολιτικό και δημόσιο έλεγχο, πρότυπα ή πρακτικές πελατών και συνταγογράφων, από τις πολιτικές
αποζημίωσης τρίτων ασφαλιστικών φορέων, καθώς και από τη νομοθεσία που ρυθμίζει την τιμολόγηση και την
αποζημίωση βιοφαρμακευτικών προϊόντων. Τέλος, μια βλάβη, μια κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση της ασφάλειας
των πληροφοριών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα
των δεδομένων και των συστημάτων της UCB.
Δεδομένων αυτών των αβεβαιοτήτων, δεν θα πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε καμία από αυτές τις
δηλώσεις πρόβλεψης. Δεν μπορεί να υπάρχει εγγύηση ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο
Τύπου θα υποβληθούν ή θα εγκριθούν προς διάθεση ή για τυχόν πρόσθετες ενδείξεις ή επισήμανση σε
οποιαδήποτε αγορά, ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή, ούτε μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι τα προϊόντα
αυτά θα είναι ή θα συνεχίσουν να είναι εμπορικά επιτυχή στο μέλλον.
Η UCB παρέχει αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων πρόβλεψης, μόνο κατά την
ημερομηνία του παρόντος δελτίου τύπου και δεν αντικατοπτρίζει τυχόν επιπτώσεις από την εξελισσόμενη
πανδημία COVID-19, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η UCB παρακολουθεί επιμελώς τις παγκόσμιες εξελίξεις
για να αξιολογήσει την οικονομική επίπτωση αυτής της πανδημίας για την UCB. Η UCB αποποιείται ρητά κάθε
υποχρέωση να ενημερώνει κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν δελτίο Τύπου, είτε για την επιβεβαίωση
των πραγματικών αποτελεσμάτων είτε για την αναφορά ή την επίδραση οποιασδήποτε αλλαγής στις μελλοντικές
δηλώσεις της σε σχέση με αυτά ή για οποιαδήποτε αλλαγή γεγονότων, όρων ή περιστάσεων στις οποίες
βασίζεται οποιαδήποτε τέτοια δήλωση, εκτός εάν απαιτείται τέτοια δήλωση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς.
Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δε συνιστούν προσφορά για την πώληση ή
προσέλκυση προσφορών για την αγορά χρεογράφων, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε προσφορά, προσέλκυση
ή πώληση χρεογράφων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιου είδους προσφορά, προσέλκυση ή
πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί
χρεογράφων της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, UCB:
Πέτρος Χρήστου,
Patient Access & Ext Engagement Lead South Europe
UCB A.E., Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος, 174 56
T: +30 2109974170
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