Afrika Tıp ve Araştırma Vakfı
(AMREF)’dan, Merck Sharp & Dohme
(MSD) İlaçları’na ödül...
Afrika Tıp ve Araştırma Vakfı (AMREF), 2007 yılı “Global Hayırseverlik Ödülü”
Afrika’da Nehir Körlüğü ve HIV/AIDS’in önlenmesi için yürütülen bağış programları
nedeniyle Amerika'da Merck & Co.Inc., adıyla bilinen Merck Sharp Dohme (MSD)
İlaçları’na verildi.
Törende konuşan Uluslararası AMREF Yönetim Kurulu Başkanı ve Etiyopya’daki
UNFPA/CSTAA eski Direktörü Profesör Miriam Were, hayırseverliğin MSd İlaçları’nın iş
stratejisinin özünde yer aldığını belirterek, “MSD İlaçları, MECTIZAN Bağış
Programı’ndan HIV/AIDS ile mücadeleye kadar, dünyada yoksul insanların ilaçlara
erişimini iyileştirme çabasında en ön safında yer almaktadır. MSD İlaçları’nın bu
davranışının diğer kurumları da örnek olmasını diliyoruz. Umarız bu ödül diğer
şirketleri de Afrikalı kadın, erkek ve çocukların sağlık ve hayatta kalma sorunlarına
yardımcı olmada benzer şekilde hareket etmeye teşvik eder” dedi. MSD İlaçları
2004 yılından bu yana Afrika’da AMREF, öğretmenler ve köy sağlık kurullarıyla beraber,
HIV/AIDS’i önlemek için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıyor. MSD İlaçları ve
AMREF bu kampanya çerçevesinde HIV/AIDS bulaşmış ya da bundan etkilenen kişilere
yönelik damgalama ve ayrımcılığa karşı çalışırken, Uganda’da da HIV/AIDS yaygınlık
oranlarını azaltmak için mücadele ediyor.

Ödül töreninde konuşan Merck Sharp & Dohme İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra
Kurulu Başkanı Richard T. Clark ise "MSD İlaçları olarak Afrika’da sürdürülebilir
sağlık altyapıları oluşturmaya yönelik güçlü bir bağlılığı paylaştığımız AMREF
tarafından hayırseverlik alanındaki liderliğimizin kabul edilmesinden onur
duymaktayız" dedi. İlaca erişimin iyileştirilmesinin, sadece ilacı ve aşıların kullanılabilir
hale getirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Richard T. Clark, “Bu tür
organizasyonlar uzun vadeli bir bakış açısının yanı sıra sağlık ve diğer gelişim
alanlarıyla ilgili zorluklara karşı uygulamalı bir yaklaşım gerektirir. Bizim ve

ortaklarımızın çabasıyla, HIV/AIDS gibi global sağlık sorunlarına yönelik etkili,
sürdürülebilir
çözümlerin
belirlenmesine
ve
uygulanmasına
yardımcı
olabileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

MSD İlaçları geliştirdiği ilaçlar ve aşıları, dünyanın her yerindeki insanlara ulaştırmak için
büyük çaba gösteriyor. Sağlık alanında en büyük, en uzun süreli tek kamu/özel ortaklığı
®

olan Merck MECTIZAN Bağış Programı, dünyada kamu sektörüyle özel sektör
arasında sağlık alanındaki en başarılı ve etkili global işbirliklerinden biri olarak yaygın
kabul görüyor. 20’nci yılını dolduran nehir körlüğünün tedavisi programı Afrika, Latin
Amerika ve Orta Doğu’da her yıl 60 milyondan fazla insana ulaşıyor. MSD İlaçları,
MECTIZAN Bağış Programındaki deneyimini, Botswana Hükümeti ve Bill & Melinda
Gates Vakfı ile birlikte HIV/AIDS’i önleme, bakım, tedavi için kullanıyor. Botswana’da şu
anda anti-retroviral tedavi gören 88.000’i aşkın hasta bulunuyor. Her ay 1.000’i aşkın
yeni hasta, ulusal tedavi programına yazılıyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, ülkedeki
ücretsiz anti-retroviral tedavi programı, Afrika kıtasında uygun hastalar arasında en
yüksek oranda katılıma sahip.

MSD İlaçları, Chronicle of Philanthropy’nin her yıl gerçekleştirdiği sıralamada, devamlı
olarak ABD’deki ilk iki kurumsal bağışçı arasında yer alıyor. MSD İlaçları’nın 2006
yılındaki kurumsal nakit ve ürün bağışları 826 milyon ABD doları tutarındadır. 2007
yılında MSD İlaçları, kar amacı gütmeyen nitelikli hayır kurumlarının desteklenmesine
480 milyon ABD dolarından fazla katkıda bulundu.

AMREF Hakkında
Merkezi Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Afrika Tıp & Araştırma Vakfı (AMREF), yoksulluğu yenmenin ve
yaşam kalitesini yükseltmenin bir aracı olarak, yeterince sağlık hizmeti alamayan Afrikalılara sağlanan bakımı
iyileştirmek için çalışmaktadır. AMREF, 50 yılı aşkın bir süre önce The Flying Doctors of East Africa (Doğu Afrika’nın
Uçan Doktorları) adıyla kurulmuştur. O zamandan beri, klinik yardım hizmetleri, topluluğa dayalı aile sağlığı,
HIV/AIDS, sıtma, sağlığın korunması ve sağlık eğitimi konularındaki öncü çalışmalarıyla milyonlarca kadın, erkek ve
çocuğa yardım etmiştir.
AMREF’in ABD’deki bağlı kuruluşu AMREF ABD, AMREF’in hayat kurtarma misyonunu sürdürmesine yardımcı olan
teknik ve mali yardım sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.amref.org adresini ziyaret ediniz.

Merck Hakkında
Merck & Co., Inc., araştırmaya dayalı olup önceliği daima hastalara veren küresel bir ilaç firmasıdır. 1891 yılında
kurulan Merck, karşılanamayan tıbbi ihtiyaçları karşılamak amacıyla aşı ve ilaçlar keşfetmekte, geliştirmekte,
üretmekte ve piyasaya sunmaktadır. Şirket, yürüttüğü geniş kapsamlı programlarla sadece Merck ilaçlarını
bağışlayarak değil, aynı zamanda bunları ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak, ilaca erişimi artırmak amacıyla yoğun bir
çaba harcamaktadır. Merck, ayrıca, kar amacı gütmeksizin tarafsız sağlık bilgileri yayınlamaktadır. Daha fazla bilgi için
www.merck.com adresini ziyaret ediniz.

