Hepatit’de Erken Teşhis ve Tedavi Hayat Kurtarıyor

29 Temmuz 2013, İstanbul - Kronik hastalıkların tedavisinde, hastalığı tedavi etmek ve
önlemek için yenilikçi yollar keşfetmenin ve geliştirmenin öncülüğünü yapan MSD İlaçları
Medikal Direktörü Dr. Alev Eren, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında bir açıklama
yaptı.
MSD'nin kronik hastalıkların tedavisinde, hastalığı tedavi etmek ve önlemek için
yenilikçi yollar keşfetmek ve geliştirmek için öncü çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen
Dr. Alev Eren, “MSD, viral hepatitli hastalara yardım etme konusunda güçlü bir geleneğe
sahiptir. Buradan yola çıkarak viral hepatit alanındaki uzmanlığını, bu hastalığın önlenmesi
ve tedavi edilmesi doğrultusunda ilaçlar keşfederek, geliştirerek ve bunları tıbbın hizmetine
sunarak sürdürmeye kararlıdır. MSD için Viral hepatitler ile mücadele yılın sadece bir
günüyle sınırlı değildir”dedi.

Dr. Alev Eren açıklamasına şöyle devam etti. “Türkiye'de yarım milyon kişinin Hepatit
C ile enfekte olduğu bilinmekle birlikte çok daha az sayıda hasta teşhis alıp tedaviye
başlamaktadır. Bu durum, kamu duyarlılığı ve farkındalığı sağlamak için birçok bilimsel
platformda, çeşitli kişi ve kurumlar tarafından da paylaşılmaktadır. Virüs tedavi edilmediğinde
hem hastalar hem de kamu sağlığı sistemleri açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır.
Kronikleşen hepatit de uzun dönemde hasta sağlığını ciddi tehlikelere sokar. Bu sebeple
hastalığın erken dönemde teşhis edilip hızla, kısa sürede ve yüksek yanıt oranına sahip
tedavi seçenekleri ile tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Viral Hepatitler Hakkında Bilgili Bilinçli ve Duyarlı Olmalıyız
MSD İlaçları olarak “Dünya Hepatit Günü” kapsamında Hepatite karşı bilgilendirme ve
farkındalık yaratmak için Türk Karaciğer Vakfı (TKV), Hepatitle Yaşam Derneği, Türk
Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) işbirliği
ile Kadıköy’de gerçekleştirilen “Üç Maymun” eylemine katıldıklarını belirten Dr. Alev Eren,
“Viral hepatitler konusunda toplumumuzu bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla
Kadıköy İskele Meydanı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yüze yakın kişi “hepatite karşı
üç maymun tavrı”nın son bulması için bando eşliğinde yürüdükten sonra önceden belirlenmiş
hareketleri bir rehber eşliğinde tekrarladı. Böylece hepatite karşı toplumun “duymuyorum,
görmüyorum, konuşmuyorum” tavrı yerine, bilgili, bilinçli ve duyarlı olması gerektiğine dikkat
çekildi” dedi.

MSD hakkında
Dünyada ve Türkiye'de MSD, allerji, aşılar, dermatoloji, diyabet, osteoporoz,
oftalmoloji, enfeksiyon hastalıkları, hepatoloji, immunoloji, hiperlipidemi, hipertansiyon,
solunum yolu hastalıkları, merkezi sinir sistemi (anestezi, nöroloji, psikiyatri), kadın sağlığı
(fertilite ve jinekoloji), onkoloji ve hayvan sağlığı ürünleri dahil geniş bir yelpazede güçlü
ürünlerle hizmet vermektedir. 1992 yılından bu yana %100 iştiraki olan Merck Sharp Dohme
İlaçları Ltd. Şti. aracılığıyla Türkiye’de faaliyet gösteren Merck & Co. Inc., 4 Kasım 2009
tarihinde Schering Plough firması ile birleşerek dünyanın en büyük araştırmacı ilaç
firmalarından birisi konumuna gelmiştir . ABD'deki ana firma Merck & Co., Inc.,’in Türkiye
ofisi olan MSD Türkiye, Türk ilaç sektöründe hastaların yenilikçi ilaçlara erişmesi için
çalışmalarına devam etmektedir. Daha fazla bilgi için www.msd.com.tr ve www.merck.com
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