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نوفارتس مصر تعلن حزمة واسعة من المبادرات لمواجهة فيروس
كورونا ،أهمها :دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس والمشاركة في
مبادرات التوعية مع االلتزام بتأمين إمداداتها من األدوية
•
•

•

•

نوفارتس مصر بجميع قطاعتها :نوفارتس فارما ،واألورام ،وساندوز ،والعمليات الفنية تتعاون مع وزارة
الصحة المصرية بتوفير معدات وقائية وكواشف معملية " "PCR kitsلفحص فيروس كورونا المستجد
بالتعاون مع وزارة الصحة ،ساهمت نوفارتس في بث الويبينار الطبي األول الذي نظمته الوزارة عن وباء
كورونا بهدف التوعية بإجراءات الوقاية والعالج من الفيروس ضمن مجموعة من ندوات إلكترونية أخرى
جاري اإلعداد لها لضمان أقصى تغطية ممكنة على مستوى الجمهورية
مسرع عالجات كوفيد"١٩-
نوفارتس العالمية تنضم لجهود البحث والتطوير المشتركة لدعم برنامجي " ِّ
( )Therapeutics Accelerator Programومبادرة األدوية المبتكرة ( ،)IMIفي إطار الجهود العالمية
المكثفة للبحث عن عالج للفيروس
الشركة تؤكد التزامها تجاه المرضى المصريين ووضع خطط لحماية وتأمين سلسلة توريد أدويتها وتوفيرها
للمرضى

القاهرة ٢١ ،أبريل  – ٢٠٢٠في إطار الجهود العالمية المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد ،أعلنت
نوفارتس مصر (بجميع قطاعاتها :نوفارتس فارما ،واألورام ،وساندوز ،والعمليات الفنية) عن حزمة من المبادرات
للمساعدة في مكافحة هذا الوباء ،يأتي في مقدمتها تقديم الدعم لخط الدفاع األول ضد كورونا .حيث تواصل الشركة
تعاونها مع وزارة الصحة المصرية من خالل دعم توفير المعدات الوقائية الالزمة ألخصائيي الرعاية الصحية
(الكمامات ،والبدل والنظارات الواقية ،وواقيات الوجه والرأس) باإلضافة إلى الكواشف المعملية ""PCR kits
الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد .ومن المقرر أن تتولى وزارة الصحة إدارة هذا الدعم المقدم من نوفارتس
والذي تبلغ قيمته  ٦٬٥مليون جنيه لضمان وصوله إلى الجهات الصحية الحكومية األكثر احتيا ًجا.
كما قامت نوفارتس مصر بالتعاون مع وزارة الصحة -في إطار سعيها نحو دعم أخصائيي الرعاية الصحية
وتيسير وصول المعرفة الضرورية ألكبر عدد من األطباء -بالمساهمة في بث الويبينار الطبي األول بمصر
للتوعية بفيروس كورونا والذي أقيم يوم  ٢٩مارس الماضي تحت عنوان "كورونا :من الوقاية إلى العالج" ،وقد
شارك في هذه الندوة اإللكترونية ما يزيد عن  ٥٦٠٠طبيب في تخصصات متعددة لمناقشة أحدث التطورات في
طرق احتواء الفيروس والعالجات المتاحة .وجاري التحضير النعقاد المزيد من الندوات اإللكترونية القومية خالل
الفترة القادمة لضمان أقصى تغطية ممكنة ألخصائيي الرعاية الصحية بجميع أنحاء مصر( .ومن المتوقع أن تنعقد
إحدى تلك الندوات اإللكترونية للتوعية بفيروس كورونا بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد كبير من
الصيادلة).
هذا وقد صرح جيورج شروكينفوكس رئيس نوفارتس فارما للشرق األوسط وأفريقيا ونائب رئيس مجلس إدارة
نوفارتس مصر ،متحدثًا عن دور الشركة في مكافحة فيروس كورونا" :من منطلق مكانتنا العالمية كشركة
متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ،نؤكد بالضرورة التزامنا الشديد نحو دعم جهود مكافحة فيروس

كورونا على جميع األصعدة .حيث نهتم أوالً باتخاذ التدابير الوقائية من هذا الفيروس والحد من انتشاره إلى جانب
تعاوننا في الوقت نفسه مع خبراء الصحة في العالم إليجاد حلول طويلة المدى وأكثر فعالية ضد الفيروس .كما
نسعى للتعاون المستمر مع الحكومة المصرية للمساعدة في مواجهة أهم التحديات الناتجة عن انتشار فيروس
كورونا المستجد .وبطبيعة الحال فإن صحة موظفينا ومرضانا وسالمتهم لها األولوية القصوى تماشيًا مع مسؤوليتنا
االجتماعية للمساعدة في محاولة السيطرة والحد من انتشار الوباء ،مع ضمان مواصلة العمل وتوفير األدوية التي
تنتجها الشركة لجميع المرضى في مصر خالل هذه الفترة.
وفي إطار جهود الشركة لحماية صحة وسالمة الموظفين والحد من تفشي وباء كورونا ،تم توجيه جميع الموظفين
ضا استخدام
بنوفارتس للعمل من المنزل فيما عدا العاملين في المختبرات ومواقع التصنيع .كما شجعت الشركة أي ً
أدوات التفاعل الرقمية لدعم التعاون الداخلي وللتواصل مع أخصائيي الرعاية الصحية والعمالء حيث تم عقد ٥۸
عا افتراضيًا في غضون األسابيع الثالث الماضية بمشاركة ١٣٬٢٠٠طبيب من جميع التخصصات.
اجتما ً
ومن أجل تيسير تبادل المعرفة بين الثقافات والوصول إلى النهج األكثر شموالً في إدارة وعالج فيروس كورونا
المستجد ،من المقرر أن تستضيف نوفارتس مجموعة من الندوات الطبية اإللكترونية الموجهة ألخصائيي الرعاية
الصحية بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا .وستتاح الفرصة عبر هذه الندوات للمجتمع الطبي للتعرف على تجارب
دول الصين وألمانيا وإيطاليا ،بما يسمح لهم بدمج أكثر خطوط العالج فعالية واالستعداد على نحو أفضل الستقبال
مرضى فيروس كورونا.
على الصعيد العالمي
أعلنت نوفارتس عن حزمة واسعة من التدابير لدعم االستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتشمل:
إنشاء صندوق استجابة نوفارتس لفيروس كوفيد ١٩-والذي يقدم من ًحا لدعم مبادرات الصحة العامة المتخذة لمساعدة
المجتمعات في إدارة التحديات المصاحبة للفيروس .باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت الشركة التزامها بتوفير ١٣٠
مليون جرعة من عالج هيدروكسي كلوروكين ( )hydroxychloroquineالخاص بقطاع ساندوز استجابةً
للبيانات األولية الواعدة حول فعالية هذا العقار في عالج فيروس كورونا حيث تقوم نوفارتس بدراسة هذا المنتج
من خالل العديد من التجارب السريرية الهامة حول العالم.
ضا إلى مبادرتين للبحث والتطوير وهما :برنامج مسرع عالجات كوفيد ١٩-والذي تنظمه
كما انضمت نوفارتس أي ً
مؤسسة بيل وميليندا جيتس وويلكم وماستركارد ،وبرنامج آخر تنظمه مبادرة األدوية المبتكرة ( .)IMIويمثل هذان
البرنامجان التعاون المشترك بين القطاعات حيث يضم العديد من شركات األدوية والمؤسسات األكاديمية
المتخصصة للعمل في برامج بحثية بالتنسيق فيما بينها من أجل سرعة إتاحة المواد العالجية الواعدة دون عوائق
تنظيمية.
فضالً عن أنه يتم إجراء دراسات سريرية لعدد من عقاقير نوفارتس التي من المحتمل أن تكون لها فعالية في
عالج فيروس كورونا المستجد ،كما تعمل الشركة على سرعة تقييم منتجات أخرى قائمة لمعرفة مدى إمكانية
االستفادة من أي منها في عالج هذا الفيروس بخالف استخداماتها العالجية الموصوفة حاليًا.
وأكدت نوفارتس مصر دعمها الكامل ألخصائيي الرعاية الصحية وجنود الخط األول في جميع أنحاء البالد ،حيث
قال شروكينفوكس" :نريد أن نعبر عن عميق امتناننا وفخرنا بالمجتمع الطبي وجنود الخط األول الذين يعملون
ب ودون كلل لعالج مرضى كورونا ،كما نرى ضرورة الوقوف معًا في هذه األوقات الصعبة وسنواصل
بدأ ٍ
التعاون بشكل وثيق مع الحكومة وأخصائيي الرعاية الصحية لدعمهم في إنقاذ األرواح".
بيان إخالء المسئولية
هذا الخبر الصحفي يحتوي على تصريحات تطلعية في نطاق معنى قانون إصالح تشريع األوراق المالية الخاصة
بالواليات المتحدة لسنة  .١٩٩٥وبوجه عام ،فإن هذه التصريحات التطلعية محددة بمجموعة من المصطلحات
والكلمات مثل "إمكانية" ،و"يمكن" ،و"سوف" ،و"يخطط" ،و"يتوقع" ،و"يتنبأ" ،و"يتطلع" ،و"يؤمن" ،و"يلتزم"،

و"تحققي" ،و"مستقبلي" ،و"يطلق" ،أو مجموعة من التعبيرات المشابهة أو مناقشات ضمنية حول موافقات تسويق
محتملة أو استخدامات عالجية جديدة أو منتجات معتمدة تم وصفها في هذا الخبر الصحفي ،أو إيرادات مستقبلية
محتملة من هذه المنتجات .يجب أال تعتمد بشكل مبالغ فيه على هذه التصريحات .وتجدر اإلشارة أن هذه
التصريحات تعكس المنظور الحالي للشركة وتوقعاتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،وهي عرضة للمخاطر
الكبيرة المعروفة وغير المعروفة ،وغير المؤكدة .وفي حالة حدوث واحدة أو أكثر من هذه المخاطر ،أو في حالة
عدم تحقق االفتراضات المذكورة سالفاً ،فمن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التصريحات التطلعية
المذكورة .وال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن المنتجات التحققية أو المعتمدة الموصوفة في هذا الخبر الصحفي
سيتم طرحها أو اعتمادها لبيعها أو لعالج أي حاالت مرضية أخرى في أي سوق ،أو في أي وقت معين .وال يمكن
أن يوجد أي ضمان بأن هذه المنتجات ستنجح تجاريًا في المستقبل .وبشكل محدد ،فمن الممكن أن تتأثر توقعاتنا
بخصوص هذه المنتجات بمجموعة من العوامل منها على سبيل المثال ال الحصر :عدم التأكد من نتائج األبحاث
والتطوير ،ويشمل ذلك نتائج التجارب اإلكلينيكية غير المتوقعة أو التحليالت اإلضافية للبيانات اإلكلينيكية الحالية
أو اإلجراءات التنظيمية غير المتوقعة أو التأخيرات أو اللوائح الحكومية بشكل عام أو قدرة الشركة على
الحفاظ/الحصول على حقوق الملكية الفكرية ،أو وصفات العالج المعينة التي يفضلها األطباء والمرضى ،أو
االتجاهات العالمية للحد من تكاليف الرعاية الصحية بما في ذلك الضغوط الحكومية ،والممولين ،والضغوط العامة
للتسعير والدعم ،والظروف االقتصادية والصناعية العامة ،بما يشمل تأثيرات ضعف االقتصاد والبيئة المالية في
العديد من الدول ،ومشكالت السالمة والجودة والتصنيع ،وخاطر وعوامل أخرى تمت اإلشارة إليها في نموذج
 F – 20الحالي لشركة نوفارتس  AGالمودع في لجنة األوراق المالية والبورصة في الواليات المتحدة.
والمعلومات المقدمة من شركة نوفارتس في هذا الخبر الصحفي هي معلومات مرتبطة بتاريخ اليوم وال تتحمل
الشركة أي مسئولية أو التزام بتحديث أي تصريحات تطلعية مذكورة في هذا الخبر الصحفي بعد ظهور معلومات
جديدة أو أحداث مستقبلية أو مؤتمرات أخرى أو ما شابه ذلك.
نبذة عن نوڤارتس
تعمل نوڤارتس لألدوية على طرح رؤية جديدة لعالم الدواء لتحسين وتوفير حياة أفضل للبشرية .وبوصفها شركة
عالمية رائدة في مجال صناعة األدوية ،تستخدم نوفارتس أحدث االبتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع
عالجات قادرة على تحويل حياة الشعوب في المناطق األشد احتيا ًجا للدواء .في إطار سعينا المتواصل إليجاد
عالجات جديدة ،نحتل مكانة متقدمة بين أفضل الشركات العالمية في مجال البحث والتطوير .تصل منتجات
نوفارتس أكثر من  ۸٠٠مليون شخص على مستوى العالم ،ونسعى للتوصل إلى طرق ابتكارية للتوسع في دعم
حصول المرضى على أحدث العالجات .يعمل حوالي  ١٠٩ألف شخص من أكثر من  ١٤٥جنسية في شركة
نوفارتس على مستوى العالم .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا.www.novartis.com:

نبذة عن ساندوز

تعد شركة ساندوز ،وهي أحد قطاعات شركة نوفارتس -شركة عالمية رائدة في مجال األدوية الجنيسة والبدائل
الحيوية ،كما انها سباقة فى اكتشاف طرق تكنولوجية جديدة لتحسين حياة المجتمع ،حيث تهدف باالساس إلى
تحسين قدرته على دعم احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة عن طريق تبني مناهج رائدة جديدة ،وذلك لمساعدة
المجتمعات على مستوى العالم في الحصول على عالجات فائقة الجودة وبسعر مناسب من خالل
حافظة مستحضراتنا المتنوعة التى تغطى معظم التشخيصات العالجية والتي استهدفت في عام  ٢٠١٩مبيعات
تقدر بنحو  ٩٬۷مليار دوالر أمريكي .ويقع المقر الرئيسي لشركة ساندوز في منطقة هولزكيرشن ،أكبر مناطق
ميونخ في ألمانيا

###
العالقات اإلعالمية بشركة نوفارتس
البريد اإللكترونيmedia.relations@novartis.com :
ريم العدل
رئيس قطاع االتصاالت ودعم المرضى بشركة نوفارتس مصر
+20 1001879099
reem.eladl@novartis.com

