بيان صحفي
قافلة طبية لفائدة األشخاص المصابين بأمراض مزمنة
مشروع إنساني قبل كل شيء
الجزائر العاصمة 07 ،سبتمبر  -2020تعلن بفخر شركة سانوفي مساهمتها في القافلة الطبية المتعددة
االختصاصات و الموجهة لألشخاص المصابين بأمراض مزمنة و التي تنظمها وزارة الصحة والسكان
وإصالح المستشفيات و جمعية " "Algerian Network Of Youthو التي أولويتها تلبية حاجيات
المرضى الجزائريين السيما في واليات الجنوب و الهضاب العليا .وأعطى وزير الصحة والسكان وإصالح
المستشفيات ،البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد إشارة انطالق القافلة.
وصرح بهذه المناسبة المدير العام لسانوفي الجزائر ،السيد رأفة حنين " :نحن مشرفون وفخورون بمرافقة هذه الحملة
الموجهة لمناطق الجنوب والهضاب العليا من خالل العيادتين المتنقلتين "طريق الوقاية" .ونشيد بكل الفاعلين المساهمين
في هذا المشروع الذي هو مشروع إنساني قبل كل شيء والذي هدفه تحسين الوصول الى الرعاية الصحية".
وتجول العيادتين المتنقلتين "طريق الوقاية" سبع واليات في الجنوب والهضاب العليا الى غاية بداية شهر نوفمبر حيث
انطلقت القافلة يوم  3سبتمبر من مقر وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات .وتتواجد القافلة حاليا في البلدية
الريفية للعش في والية برج بوعريريج وهذا إلى غاية  8سبتمبر.
وأضاف السيد رأفة حنين ":أغتنم هذه الفرصة ألشكر وزارة الصحة على الشراكة التي تدوم منذ  6سنوات والتي
تتجسد في العيادتين المتنقلتين اللتان تجوالن التراب الوطني .لدينا إرادة في تقوية مساهمتنا و شراكتنا مع كل فاعلي
قطاع الصحة في الجزائر".
للتذكير،تحظى العيادتين المتنقلتين "طريق الوقاية" بشراكة مع وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات منذ 6
سنوات .والعيادتان مجهزتان السيما بثالث مساحات مخصصة لطب األمراض الداخلية وأمراض القلب وطب العيون
باإلضافة إلى مخبر تحاليل .وبفضل هذه الشراكة الناجحة،استفاد  27300مريض من  62بلدية في  24والية من
تحاليل وفحوص متخصصة إضافية وكذلك جلسات عالجية تربوية تحسيسية وقائية حول أمراض مثل داء السكري
وارتفاع الضغط الدموي.
برنامج العيادتين المتنقلتين:
من  05سبتمبر إلى  07نوفمبر  : 2020من  05إلى  08سبتمبر برج بوعريريج (العش) -من  11إلى  21سبتمبر
بسكرة -من  24سبتمبر إلى  04أكتوبر الجلفة -من  15إلى  20أكتوبر األغواط -من  24إلى  29أكتوبر البيض -من
 03إلى  07نوفمبر النعامة.
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 الصنا عة .توفر سانوفي للمرضى الجزائريين منتجات مبتكرة في أكثر من 135
صا مختلفًا منها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واألورام والتخثر وطب النفس واألعصاب والطب العام وكذلك
تخص ً
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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