" صانوفي " تساند البحث العلمي حول مرض السكري في تونس
إسناد جائزة البحث خالل الدورة الثانية " لجائزة صانوفي لمرض السكري " بالشراكة مع
تحول الخاليا (STEDIAM).
الجمعية التونسية للغدد الصماء والسكري وأمراض ّ

ّ
ينظم " صانوفي " ( رائد العلوم في العالم والفاعل األساسي في مرض السكري ) وللعام الثاني على
التوالي " جائزة صانوفي لمرض السكري " (  ) Sanofi Diabetes Awardsبالشراكة مع
جمعية . STEDIAM
ّ
وتعمل هذه التظاهرة على تحفيز مهنيّي الصحة على إعداد ونشر برامج مرتبطة بالتكفل بمريض
السكري في تونس .
وفي هذا اإلطار قال الدكتور شكري الجريبي رئيس " صانوفي تونس "  " :لقد أصبح مرض السكري
اليوم وأكثر من أي وقت مضى مشكلة صحية عامة خاصة في تونس  .ويعود هذا في جزء كبير منه
إلى أنماط الحياة التي قلّت فيها الحركة وإلى التغذية غير المتوازنة  .وإن تشجيع البحوث للتص ّدي
لمرض السكري يساعد على محاربة هذا المرض " .
وقد التأمت الدورة الثانية من جائزة " صانوفي لمرض السكري " يوم  19نوفمبر  2016بتونس
بحضور مهنيين من القطاع الصحي وعدة فاعلين مهتمّين يمرض السكري في تونس  .وأما على
المستوى العلمي فقد تل ّقت لجنة التحكيم خمسة (  ) 5أعمال بحثيّة تتمحور حول التك ّفل النفساني
بمرضى السكري والتربية والبحوث األساسية .
وهذه األعمال هي :
* تحديد حاالت اإلكتئاب والقلق الشديد لدى مرضى السكري الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات
* تأثير المكمّالت من " فيتامين د " على توازن نسبة السكر في الدم بالنسبة إلى مرضى السكري من
الصنف 2
* دراسة العالقة بين عدوى الفيروس المعوي ومرض السكري من الصنف 1
* التربية العالجية لمرضى السكري  :التأثير على نسبة السكر في الدم والمعلومات والمعارف حول
مرض السكري ومدى التقيّد بالعالج ونوعية الحياة
* دراسة وصفية على  228حالة لمرضى السكري في قسم من أقسام الطب الباطني
ّ
مجالت علمية
وقد أضاف الدكتور شكري الجريبي في هذا السياق  " :إن هذه األعمال سيتم نشرها في
وطنيّة وعالمية " .

وتجدر اإلشارة إلى أن " صانوفي " تلتزم بإعداد طريقة تعاونيّة مبنيّة على تحالفات استراتيجية مع
جمعيات مهنيّة صحّ ية ومع المرضى أنفسهم وكذلك مع مؤسسات البحث وروّ اد قطاع الصحة
وقطاعات أخرى بهدف تطوير المعا رف العلمية والتقاطع بين العلم والتكنولوجيا والمساهمة في تحسين
النتائج الصحية وتطوير طرق التك ّفل العالجي لمرض السكري
حول سانوفي
سانوفي الرائد العالمي في مجال الرعاية الصحية ،تبحث ،تطور وتسوق حلوال عالجية ترتكز على
احتياجات المرضى ،سانوفي تتوفر على مكتسبات أساسية في مجال الصحة مع سبع أرضيات للنمو :
التكفل بالسكري ،اللقاحات البشرية ،المنتوجات المبتكرة ،الصحة العمومية ،األسواق الناشئة ،الصحة
الحيوانية و "";"Genzyme
سانوفي متداولة في البورصة في باريس
حول سانوفي تونس
وللتذكير فإن " صانوفي " موجودة في تونس منذ بضعة عقود وهي تحت ّل ريادة سوق األدوية
ّ
وتتمثل أنشطة " صانوفي " في تونس في تسجيل وإنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات
التونسي .
الصيدالنية ( أدوية مبتكرة وأدوية تقليدية وأدوية جنيسة واللقاحات والمنتجات الصحية
اإلستهالكية ) والمنتجات شبه الصيدالنية وأيضا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالنظام الغذائي
ومجموعة من األجهزة و المع ّدات الطبية .

