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التزام شركة سانوفي بمكافحة مرض السكري
الجزائر العاصمة  14 -نوفمبر  14 - 2021نوفمبر ،اليوم العالمي لداء السكري  -هو موعد مهم لجميع العاملين على داء
السكري في سانوفي .وبهذه المناسبة ،تشيد شركة سانوفي بعمل كل من  Bantingو  ،Bestاللذين كانا أول من استخدم
األنسولين لعالج مرض السكري ،و ألجيال األطباء والعلماء الذين تبعوهما .من خالل اتخاذ مسار جديد ،قاموا بتحويل
مرض السكري ،من مرض ينهي الحياة إلى مرض يمكن السيطرة عليه بشكل فعال.
اليوم ،يؤثر هذا المرض على ما يقرب من  537مليون شخص في جميع أنحاء العالم ،في الجزائر بما يقارب .٪14.4
مع التشخيص المبكر والوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات العالج ،فإن مرض السكري لم يعد ينهي حياة المزيد من
المرضى.
جددت وزارة الصحة وشركة سانوفي شراكتهما من خالل التوقيع في شهر نوفمبر  2021على اتفاقية "طريق الوقاية".
وتغطي هذه الشراكة أنشطة الفحص والوقاية ،من خالل عيادتين متنقلتين مخصصتين للوقاية من مرض السكري وارتفاع
ضغط الدم ،و التي تجوب جميع أنحاء التراب الوطني منذ عام  .2015وللتذكير بفضل هذه الشراكة الناجحة في قطاع
الصحة ،تم تنظيم  96حملة توعية وفحص حول مرض السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني ومضاعفاتهما في  32والية.
تم الترحيب بحوالي  36000زائر في جميع أنحاء الوطن .حيث استفاد هؤالء الزوار من فحص شامل من خالل االستشارات
وجلسات التثقيف العالجي والتوعية والوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
في إطار فعاليات اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري ،نظمت وزارة الصحة ،بالشراكة مع مختبرات سانوفي الجزائر،
حملتين توعويتين وفحص مفتوح للجمهور من  13إلى  17نوفمبر  2021في ساحة كينيدي البيار .بالشراكة مع قسم
الطب الباطني في بيرتراريا  .ومن  14و  15نوفمبر  2021على مستوى ساحة رياض الفتح الجزائر العاصمة.
ولهذ السبب ،تم تنظيم حفل رسمي لالحتفال بمرور مائة عام على اكتشاف األنسولين وكذلك اليوم العالمي لداء السكري في
 14نوفمبر  2021بحضور األستاذ عبد الرحمن بن بوزيد ،وزير الصحة وممثل الصحة العالمية .منظمة الصحة العالمية
( )OMSعلى مستوى ساحة رياض الفتح.
بعد مرور مئة عام على اكتشاف األنسولين ،لنا كل الفخر أن نعتمد على موروث شركة سانوفي ،أحد المبتكرين الرئيسيين
في القرن الماضي .طموحنا هو أن يتمتع جميع األشخاص الذين يعانون من مرض السكري بفرص متساوية للوصول إلى
االبتكارات واألدوية والحلول في قلب نظام بيئي أوسع وأكثر اكتماال يغطي العالجات بدعم شخصي ووعي واكتشاف مبكر
لمرض السكري .كل هذا يهدف إلى مساعدة كل شخص مصاب بمرض السكري على تحقيق نتائج أفضل ،مع المساعدة في
خفض تكلفة الرعاية طويلة األمد.
إن تحقيق كل هذه األنشطة على مدار ربع قرن تقريبًا في الجزائر هو تأكيد على التزامنا كشركة مواطنة مسؤولة عن العمل
لصالح المريض الجزائري ،من أجل الرعاية المثلى التي هي الدافع المشترك لجميع أعمالنا.
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 وإدماجها في الصناعة .توفر سانوفي
للمرضى الجزائريين منتجات مبتكرة في أكثر من  100تخص ً
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 و
األمراض النادرة من خالل سانوفي جانزيم.
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نبذة عن سانوفي
م همتنا 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.
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