بيان صحفي
الجزائر

العالم لمكافحة األمراض النادرة
 28فيفري – اليوم
ي
سانوف تذكر بالتامها بمكافحة
العالم لألمراض النادرة فإن رشكة
الجزائر – يف  28فيفري  - 2021بمناسبة اليوم
ي
ي
تأثت األمراض النادرة عىل المرض وعائالتهم.
هذه األمراض ،حيث يمثل هذا اليوم الفرصة المثالية إلبراز ر
المصابي بها .و تمثل عبارة "مرض
كما تهدف كذلك إىل تسليط الضوء عىل هذه األمراض النادرة واألشخاص
ر
يغط ما يقرب  7000مرض يصيب أقل من خمسة أشخاص من ربي  ،10000أي ما يقارب
نادر" مصطلحا عاما
ي
حواىل  ٪5من سكان العالم.
 350مليون شخص ممن يعانون من هذه اآلفة يف جميع أنحاء العالم ،ما يمثل
ي
ا
ً
ً
ً
يتعي
ه تمثل عبئا ثقيًل عىل المرض الذين ر
نظرا لندرتها فغالبا ما يصعب تشخيص هذه األمراض وعالجها ،و ي
ً
كثتة .وأحيانا يتطلب الوصول إىل
عليهم مراجعة العديد من األطباء والخضوع لفحوصات وتشخيصات ر
وبالتاىل معاناة جسدية و
التشخيص الدقيق عدة سنوات ،ما يؤدي إىل حدوث مضاعفات متعلقة بالمرض،
ي
للمصابي بسبب عدم معرفة المرض الذي أصابهم .كما يمكن أن تؤدي ندرة هذه الحالت
ضائقة نفسية
ر
للمصابي وأحبائهم شعورا باإلرهاق من الجانب
وتعقيدها إىل تعقيد التشخيص والعالج ،األمر الذي يسبب
ر
ً
عددا ر ً
المصابي بها
كبتا من هذه األمراض تسم باليتيمة ألن األشخاص
النفس و الجسدي .إىل جانب هذا فإن
ر
ي
ل يظهرون أي استجابة للعالج.
سانوف جتيم ( ،)Sanofi Genzymeالوحدة الطبية العالمية المتخصصة التابعة ر
ه الرائدة يف
لشكة
ي
ي
سانوف ي
ختة تتعدى  35سنة يف مجال تطوير عالجات انزيمية بديلة للعديد من أمراض الختان
مجال األمراض النادرة مع ر
يف الجسيمات الحالة.
تحسي
سانوف جتيم إىل العديد من المنظمات العالمية للعمل معا عىل
وكما هو الحال يف كل عام ،تنضم رشكة
ر
ي
المصابي بأمراض نادرة إىل جانب عائالتهم القريبة.
الظروف الصحية والمعيشية لألشخاص
ر
تتعاون سانوف باستمرار مع جميع الجهات الصحية الجزائرية من أجل تحسي تشخيص هذه األمراض عن
طريق برامجها الت تدعم ،إل جانب أمور أخرى ،مبادرات التشخيص والفحص ف الجزائر .كما يتم تنظيم أيام
تكوين طت مستمر حول هذه األمراض بشكل دوري من قبل رشكة سانوف ف الجزائر ،و حول األشكال المختلفة
الت تتخذها لدى المرض البالغي واألطفال.

بيان صحفي
الجزائر
سانوف يف الجزائر
ي
عاما ،موظفا ر
سانوف رشيك ف مسار الرعاية الصحية للمرض الجزائريي منذ حواىل ً 30
أكت من 900
ر
ي
ي
ي
ر
.
عامل يف الجزائر نحن ملتمون مع جميع الجهات الفاعلة يف مجال الصحة من خالل شاكات رفيعة
طب
المستوى يف العديد من المجالت :ر
توفت الحلول الصحية والوقاية وتشجيع البحث والتعليم ال ر ي
ر
ائريي منتجات مبتكرة يف أكت من 135
المستمر وإدماجها يف الصناعة .توفر
سانوف للمرض الجز ر
ي
ً
ً
ر
والتخت وطب النفس
تخصصا مختلفا منها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واألورام
سانوف پاستور و األمراض النادرة من
واألعصاب والطب العام وكذلك يف مجال اللقاحات من خالل
ي
سانوف جانزيم.
خالل
ي
سانوف
نبذة عن
ي
ه مرافقة أولئك الذين يواجهون مشاكل صحية .بصفتنا رشكة صيدلنية حيوية عالمية
مهمتنا ي
متخصصة يف صحة اإلنسان  ،فإننا نقاوم األمراض من خالل لقاحاتنا و بتقديم عالجات مبتكرة.
المصابي
كماليي
المصابي القالئل باألمراض النادرة بنفس مستوى األهمية
مرافقتنا تخص
ر
ر
ر
سانوف وموظفوها الذين يزيد عددهم عىل  100000موظف يف  100دولة
باألمراض المزمنة .تعمل
ي
العلم إىل حلول حقيقية للرعاية الصحية يف جميع أنحاء العالم.
عىل تحويل البتكار
ي
سانوف ،الحياة ّ
بكل قوتها.
ي
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