MSD’NİN “GÜVENLİ ANNELİK” PROJESİNE ÖDÜL
MSD İlaçları’nın desteğiyle Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı ve Van İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü tarafından yürütülen “Güvenli Annelik” Projesi ile MSD, Sağlık Gönüllüleri Derneği’nin
Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında “Sosyal Sorumluluklarını En İyi Yerine Getiren
Sağlık Kuruluşu” özel ödülüne layık görüldü.
04.07.2013 İstanbul- MSD İlaçları’nın desteğiyle, TAP Vakfı tarafından Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
işbirliği ile hayat bulan “Güvenli Annelik” projesi ile MSD, Sağlık Gönüllüleri Derneği’nin Sağlıkta
Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında “Sosyal Sorumluluklarını En İyi Yerine Getiren Sağlık
Kuruluşu” özel ödülüne layık görüldü. MSD’nin, Birleşmiş Milletler’in anne ölümlerini 2015 yılına
kadar %75 oranında azaltmayı amaçlayan Milenyum Kalkınma Hedefi doğrultusunda 2011 yılında
başlatarak tüm dünyada yürüttüğü Anneler İçin MSD (MSD for Mothers) programının Türkiye
yansıması olan “Güvenli Annelik” projesi, depremden olumsuz şekilde etkilenen Van’ın Merkez ve
Erciş ilçelerinde uygulanıyor.
Anne adaylarının daha rahat ve sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri, doğuma hazırlanmaları,
bebekleri için etkili emzirmeyi, bilinçli anneliği ve lohusalık dönemi bakımını öğrenmeleri amacıyla
hayata geçirilen proje, “ güvenli annelik” bilincini güçlendirmeyi, anne ve bebek sağlığını geliştirmeyi
amaçlıyor. Van ve Erciş’te yaşayan 12,000 kadına ulaşmak üzere hazırlanan proje, deprem sonrası
bölgede yaşayan kadınların, anne adaylarının, lohusaların ve bebeklerin sağlık hizmetinden düzenli bir
şekilde yararlanabilmelerini hedefliyor.
MSD İlaçları’nın desteği ile hayata geçirilen ve hazırlık çalışmaları Kasım 2012’de başlayan proje,
sağlıklı bir hamileliğin ve aile planlamasının önemi konusunda farkındalık yaratmayı, anne adaylarını,
anneleri ve eşlerini bilinçlendirmeyi, aynı zamanda da anne adaylarını sağlık hizmetlerinden düzenli
bir şekilde yararlanmaları için yönlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında Mayıs 2013 sonu itibariyle
8.434 hane ziyareti yapıldı ve toplamda 16.985 kadına ulaşıldı. Bu toplam içinde yer alan 15–49 yaş
arası kadınlar arasında 1.488 gebe tespit edildi, 306 lohusaya bilgi ulaştırıldı ve 980 gebe ve lohusanın
sağlık kurumuna başvuru yapması sağlandı. Projenin erkekler arasında da farkındalık oluşturma
misyonu doğrultusunda, ev ziyaretleri esnasında hedeflenen 5.000 erkekten daha fazlası ile
görüşüldü. Proje kapsamında ayrıca 120 sağlık çalışanı ve bölgedeki 15 muhtar TAP Vakfı eğitim
uzmanları tarafından düzenlenen “Güvenli Annelik” bilgilendirme toplantılarına katıldı.. Kasım 2013
sonuna dek toplam 12,000 kadına, 100 kamu sağlığı görevlisine ve 160 sağlık çalışanına ulaşılması
planlanan projede, ilk altı ayda hedeflenen rakamların üzerine çıkıldı.
Ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan MSD İlaçları Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Oruç Lembet,
MSD’nin dünyanın her yerindeki annelerin sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen “Anneler İçin
MSD” inisiyatifine dikkat çekti ve MSD İlaçları olarak bu inisiyatifi Türkiye’ye de taşımaktan mutluluk
duyduklarını belirtti. Lembet sözlerine şöyle devam etti: “MSD’deki önceliğimiz yaşamı iyileştirmek ve
hayat kurtarmakdır. Kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan kurumsal sorumluluk
yaklaşımımızın odak noktalarından biri ise, sağlık hizmetlerine erişimi artırmaktır. Bu odak
noktasından hareketle hayata geçirdiğimiz Güvenli Annelik projesinin, ülkemizde kadın sağlığının
korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz.”
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TAP Vakfı Hakkında
1985 yılında kurulan, başkanlığını Caroline N. Koç’un yapmakta olduğu Türkiye Aile Sağlığı ve
Planlaması Vakfı, bireylerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye
erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmaktadır.
MSD Hakkında
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak bilinen MSD, dünyanın iyiliği için çalışmakta
olan, global düzeyde lider bir sağlık şirketidir. Reçeteli ilaçları, aşıları, biyolojik, tüketici bakımı ve
hayvan sağlığı ürünleri ile MSD, sağlık sektöründe yenilikçi çözümler sunmak amacıyla 140’ı aşkın
ülkede faaliyet göstermektedir. MSD ayrıca geniş kapsamlı politikalar, programlar ve ortaklıklar
aracılığıyla, sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak konusundaki kararlılığını sergilemektedir. Daha fazla
bilgi için: www.msd.com.tr
”Anneler İçin MSD” Hakkında
10 yıllık ve 500 milyon Dolar bütçeli bir inisiyatif olan “Anneler İçin MSD”, hiçbir kadının hamilelik ve
doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmediği bir dünya yaratmayı
hedeflemektedir. MSD’nin yenilikçi ve hayat kurtarıcı ilaç ve aşılar keşfetme geleneği üzerine
temellenen “Anneler İçin MSD” kapsamında, şirketin bilimsel çalışmaları ve iş dünyasındaki
uzmanlığının yanı sıra, finansal kaynakları ve insan kaynakları da, tüm dünyada anne ölümlerini
azaltmak doğrultusunda harekete geçirilmektedir. ”Anneler İçin MSD”, kaliteli sağlık hizmetlerine
erişimi artırmaya, yenilikçi ürünler geliştirmeye, bilinçlendirme sağlamaya ve farkındalık yaratmaya
odaklanan dört bileşen etrafında şekillendirilmiştir. İnisiyatif kanalıyla, bugüne dek 18 ülkedeki 22
anne sağlığı iyileştirme programına bağış yapılmıştır. Daha fazla bilgi için: www.msd.com.tr
Detaylı bilgi:
TAPV için:
info@tapv.org.tr/ www.tapv.org.tr/(0212) 257 79 41
MSD İlaçları için:
BG İletişim / (212)327 10 41/0535 605 54 25
Eda Zing / mailto:eda@bgiletisim.com
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