بيان صحفي
الجزائر
سانوفي الجزائر ينظم الطبعة السادسة للملتقى الوطني حول أمراض
القلب و األوعية الدموية و داء السكري
الجزائر العاصمة (الجزائر)  16فبراير  -2020جمع سانوفي الجزائر الخبراء و المهنيين بمناسبة الطبعة
السادسة للملتقى الوطني حول أمراض القلب و األوعية الدموية و داء السكري .وشكلت هذه
الطبعة السادسة -التي نظمت يوم  13فبراير بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة  -فرصة
للخبراء و المهنيين للتبادل حول آخر التطورات العلمية و الوبائية التي تخص هذه األمراض المزمنة.
و قدمت خالل هذا الملتقى العلمي نتائج دراستين رصديتين  :دراسة " "ADHEREحول داء السكري
و دراسة " "INITIATIONحول ارتفاع الضغط الدموي .وقاد خبراء و علماء جزائريين هاتين الدراستين
التي بادرت بها سانوفي الجزائر.
وصرح المدير العام لسانوفي الجزائر ،السيد رأفت حنين خالل افتتاح الملتقى :
"تندرج هذه الطبعة السادسة ضمن التزامنا في الجزائر كما تجسد إرادتنا في تقوية مساهمتنا و
شراكتنا مع جميع فاعلي الصحة في الجزائر لنواجه معا التحديات الكبرى للقطاع .و ترافق سانوفي
م نذ ثالثين سنة فاعلي قطاع الصحة في الجزائر وهذا عبر اإلعالم و التكوين و التحسيس للتشخيص
المبكر وكذلك من خالل اإلنتاج الوطني و الشراكات ذي المستوى العالي في مختلف المجاالت على
سبيل مثال دراسة " "INITIATIONفي مجال ارتفاع الضغط الدموي و دراسة " "ADHEREفي مجال
داء السكري اللتان تعززان مكانة الجزائر في الدراسات الطبية" .
دراسة " "INITIATIONهي أول دراسة وصفية طولية حول تسيير مرض ارتفاع الضغط الدموي في الجزائر .وشملت
الدراسة  611مريضا موزعين على  51موقع عبر الوطن حيث مكنت من تقييم -في الممارسة الطبية المعتادة -مراقبة
الضغط الدموي خالل  6الى  12شهرا من متابعة مرضى مصابين بارتفاع الضغط الدموي و الذين تم تشخيص مرضهم
حديثا وعالجهم ألول مرة .وبينت الدراسة أن  66,7 %و  74,6 %من المرضى بلغوا الضغط الدموي المراد مراقبته خالل
ال 6و ال 12شهرا على التوالي بنسبة تقدر ب 17,1%في  6أشهر من المتابعة و 15,3%في  12شهرا.
دراسة " "ADHEREشملت  575مريضا موزعين على  52موقع عبر الوطن .و كان هدف الدراسة تقييم الممارسة
الطبية عند المصابين بداء السكري صنف  2و الذين يعالجون باألنسولين البطيئ وكذلك اصرار و التصاق األنسولين
البطيئ بعد  12من العالج هدف تشخيص العوامل التنبؤية لهاتين الظاهرتين .وبينت الدراسة أن  25,4%فقط من
المرضى يحققون هدف نسبة السكر في الدم ( )%7 < d’HbA1cبعد  12شهرا من المراقبة بينما حققت في نفس
المدة نسب جد مرضية في ما يخص اإلصرار ( )91,9%و االلتصاق الجيد عند  82,4%من المرضى.
وهذا يعني أن غالبية المرضى ال يتوقفون عن تناول األنسولين البطيئ بعد  12شهر و بالتصاق جيد .و رغم هذا،
يبقى تحسين مراقبة نسبة السكر في الدم الوسيلة لتحقيق األهداف العالجية  .أما العوامل التي تؤثر في اإلصرار
الجيد هي  :قدم االصابة بداء السكري و نوع األنسولين و التربية العالجية كما يؤثر العاملين األخيرين في االلتصاق
الجيد.

انتهى

سانوفي في الجزائر
سانوفي شريك في مسار الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين منذ حوالي  30عا ًما ،موظفا أكثر من  900عامل في
الجزائر .نحن ملتزمون مع جميع الجهات الفاعلة في مجال الصحة من خالل شراكات رفيعة المستوى في العديد من
المجاالت :توفير الحلول الصحية والوقاية وتشجيع البحث والتعليم الطبي المستمر وادماجها في الصناعة .توفر سانوفي
للمرضى الجزائريين منتجات مبتكرة في أكثر من  135تخص ً
صا مختل ًفا منها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض
القلب واألورام والتخثر وطب النفس واألعصاب والطب العام وكذلك في مجال اللقاحات من خالل سانوفي پاستور
واألمراض النادرة من خالل سانوفي جانزيم.

نبذة عن سانوفي
مهمتنا هي مرافقة أولئك الذين يواجهون مشاكل صحية .بصفتنا شركة صيدالنية حيوية عالمية متخصصة في صحة
اإلنسان  ،فإننا نقاوم األمراض من خالل لقاحاتنا و بتقديم عالجات بتكرة .مرافقتنا تخص المصابين القالئل باألمراض
النادرة بنفس مستوى األهمية كماليين المصابين باألمراض المزمنة .تعمل سانوفي وموظفوها الذين يزيد عددهم
على  100000موظف في  100دولة على تحويل االبتكار العلمي إلى حلول حقيقية للرعاية الصحية في جميع أنحاء
العالم.
سانوفي ،الحياة بك ّ
ل قوتها.
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