Basın Bülteni

Merck Co., Inc, kalp damar hastalıklarının
tedavisi için 50 yıldır durmadan çalışıyor
Dünyanın en önde gelen araştırmacı ilaç şirketlerinden Merck Co., Inc, her yıl 17 milyonu
aşkın insanın ölümüne neden olan kalp damar hastalıklarının tedavisi alanında 50’nci yılını
kutluyor. Kalp damar hastalıklarının tedavi edilmesi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla
bu güne kadar 30 yeni ilaç kazandıran Merck, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalara kararlı
bir şekilde devam edeceğini açıkladı.
Merck Co., Inc. aralarında damar sertliği, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve metabolik sendrom da
bulunan geniş bir kalp damar hastalıkları yelpazesi için yeni tedaviler keşfetme ve geliştirme
konusundaki kararlılığını yineledi. Merck bu yıl kalp damar hastalıkları alanındaki ilk önemli ilacını
piyasaya sürüşünün 50. yıl dönümünü kutluyor.
Kalp damar hastalıklarının her yıl 17 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olduğunu söyleyen
Merck Araştırma Labarotuvarları Başkanı Dr. Peter S. Kim, Merck’in bu alanda çalışmalarını
sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı.
Merck’in kalp damar hastalıkları araştırma ve geliştirme geçmişinin kalp damar hastalıklarıyla
mücadelede daha çok ilerleme sağlanabileceği konusunda güven verdiğini belirten Dr. Peter S.
Kim, “Merck’in ilk kalp damar hastalıkları ilacını piyasaya sürmesinin üzerinden 50 yılı aşkın
bir süre geçti. Geçen bu sürede Merck, pek çoğu türünün ilk örneği olan yaklaşık 30 kalp
damar hastalıkları ilacını piyasaya sürdü. Dönüm noktası niteliğindeki klinik çalışmalarda bu
ilaçların yeni kullanımlarını araştıran Merck, kalp damar hastalıklarının tedavisinde yeni
yöntemler geliştirilmesine de yardımcı oldu” diye konuştu.
Merck’in piyasaya sürdüğü yeniliklerden gurur duyduklarını dile getiren Merck Araştırma
Laboratuvarları, Kalp Damar Hastalıkları Klinik Araştırma Departmanı Başkan Yardımcısı Dr.
Richard Pasternak, “Kalp damar hastalıkları alanındaki uzmanlarla risk taşıyan hastaların
yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan ortaklığımızdan çok memnunuz. Bugün yapmış
olduğumuz ve gelecekte yapacağımız çalışmalar, kalp damar hastalıklarını iyileştirme
alanında bir 50 yıl daha yenilikler sunmamıza yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu. Merck’in,

kalp damar hastalıkları da dahil henüz cevabı bulunmamış yenilikçi tedaviler belirlemek amacıyla
yılda yaklaşık 5 milyar ABD doları Ar-Ge yatırımı yaptığını belirten Dr. Pasternak, Merck’in, kalp
hastalıklarıyla mücadele alanında kararlı olan 1200’ü aşkın bilim adamına sahip olduğunu
söyledi. Dr. Pasternak, Merck’in kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, metabolik sendrom ve kolesterol
düzensizliği gibi hastalıklara yönelik kalp damar hastalıkları alanında sekiz yeni ilaç adayı daha
bulunduğunu sözlerine ekledi.
KALP DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİMİNE DESTEK
Merck’in kalp damar hastalıklarının tedavisi için 50 yıldır birçok AR-Ge çalışması yaptığını aynı
zamanda Kalp Damar Hastalıkları Eğitimi ve bağımsız araştırma programlarını da desteklediğini
söyleyen Dr. Pasternak, “Merck, ulusal ölçekte çok sayıda Amerikan Kalp Vakfı (AHA)
inisiyatifini destekliyor. Yerel düzeyde ise, kalp yürüyüşleri ve farklı etkinlikler aracılığıyla
AHA’nın kardiyovasküler araştırmalara finansman sağlamasına yardımcı oluyor” dedi.
Merck’in ayrıca Philadelphia Franklin Enstitüsü The Giant Heart (Dev Kalp) sergisinin de sponsoru
olduğunu belirten Dr. Pasternak Merck’in American College of Cardiology’nin Burs programını 29
yıldır art arda desteklediğini dile getirdi.
MSD Türkiye Hakkında
MSD Türkiye, içlerinde kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, astım oftalmoloji, aşılar, ve diyabetin de bulunduğu, pek
çok farklı tedavi alanında insan ve hayvan sağlığını iyileştirmek için yenilikçi ürünler keşfeden, geliştiren, üreten ve
pazarlayan, Merck & Co., Inc'in Türkiye ofisidir. MSD Türkiye, 1992 yılında faaliyetlerine başlamıştır, 500 çalışanı ile Türk
ilaç sektöründe hastaların yenilikçi ilaçlara erişmesi için çalışmalarına devam etmektedir. www.msd.com.tr
Merck & Co., Inc. 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. 2007 yılında ilaç araştırma ve geliştirmesi için 4
milyar dolar ayıran Merck & Co.,Inc. hakkında daha fazla bilgi için www.merck.com adresini ziyaret ediniz.
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