بيان صحفي
الجزائر
 29فبراير  :يوم نادر ألمراض نادرة
الجزائر العاصمة (الجزائر) 29فبراير  -2020يتزامن اليوم العالمي لألمراض النادرة مع اليوم األكثر ندرة
في الرزنامة السنوية .وألنها نادرة ،تبقى هذه األمراض مجهولة في غالب األحيان رغم أن عددها
يفوق ال 7000مرض وأنها تصيب أكثر من  350مليون شخص عبر العالم .بجمعها ،ال تصبح هذه
األمراض إذا نادرة.
و بسبب صع وبة تشخيصها و معالجتها ،تسبب هذه األمراض عناء كبيرا للمرضى من تعدد الزيارات و
األطباء األخصائيين و الفحوصات  .كما يسبب هذا "التشرد العالجي" الذي قد يدوم سنوات معاناة
بدنية ونفسانية عند المرضى ألنهم ال يعرفون طبيعة مرضهم وهذا الذي يجعل التشخيص
المبكرحيويا.
تقف شركة سانوفي الى جانب كل األشخاص المصابين بمرض نادر و تساند تنظيم اليوم العالمي
لألمراض النادرة منذ نشأته .و كما اعتادت سنويا،تنظم شركة سانوفي بهذه المناسبة الى
المنظمات عبر العالم لتسليط الضوء على أثر األمراض النادرة على المرضى وعائالتهم .ويمثل هذا
اليوم العالمي فرصة لتجنيد جميع الفاعلين في المجال :مرضى ،جمعيات المصابين باألمراض النادرة،
مهنيي قطاع الصحة ،باحثين و سلطات عمومية ،هدف التحسيس حول أهمية التحديات المواجهة
لتحسين التكفل بالمصابين بأمراض نادرة.
وتعمل "سانوفي جنزيم" -الوحدة العملية لطب االختصاص لشركة سانوفي -على التعريف باألمراض
النادرة في الجزائر و جمع كل فاعلي قطاع الصحة حول هذه األعراض الغير معروفة .وتتعاون شركة
سانوفي بصفة مستمرة مع كل فاعلي قطاع الصحة في الجزائر لتحسين عمليات تشخيص هذه
األمراض مثال عبر مساندة مبادرات التشخيص و الفحص في الجزائر .كما تنظم الشركة أياما تكوينية
دورية في الجزائر حول مختلف أنواع األمراض النادرة عند المصابين الكبار و األطفال.
نبذة عن "سانوفي جنزيم"
"سانوفي جنزيم هي الوحدة العملية العالمية لطب اإلختصاص لشركة سانوفي في مجال األمراض
النادرة و مرض التصلب المنعدد وأمراض سرطان الدم وعلم المناعة .ونساعد المرضى المصابين
بأعراض معيقة و معقدة وفي غالب األحيان صعبة في التشخيص و العالج .كما نلتزم على البحث
على طرق عالجية مبتكرة و على تطويرها .ونسعى الى زرع األمل و تمثيله بالنسبة لجميع المرضى
و عائالتهم .و نسوق حاليا أكثر من  20عالجا في العالم باإلضافة الى عالجات ممكنة أخرى قيد
الدراسة حاليا.
المزبد من المعلومات حول األمراض النادرة https://www.sanofi.com/fr/Votre-sante/maladies-rares :

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
مه متنا 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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