Basın Bülteni

MS Platformu’nda Güçler Birleşiyor
Roche Türkiye öncülüğünde kurulan ve Türkiye MS Derne ği,
Karadeniz MS Derneği, İzmir MS Derneği ve Adana MS Derneği
tarafından desteklenerek hayata geçen MS Platformu, hastalı ğa kar şı
herkesin güçlerini birleştirmesi ve tek ses olması için çalı şmalarına
devam ediyor.
İstanbul, 28 Mayıs 2019 – Merkezi sinir sistemini tutan nörolojik bir hastalık olduğu
için hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen MS, son yıllarda giderek artan bir sıklıkla
görülüyor. Kişiden kişiye farklılık gösterebilen multipl skleroz pek çok yanlış bilgiyle de
birlikte anılıyor. Türkiye’de çok sayıda MS hastası olsa da hastaların önemli bir kısmı
hastalığının farkında dahi olmadan hayatını sürdürmeye çalışıyor. Farklı unsurlar sebebiyle
MS hastası olduğunu gizlemek durumunda kalan, iş ve sosyal yaşamlarında ciddi sıkıntılar
yaşayan hastaları da unutmamak gerekiyor. Türkiye MS Derneği, Karadeniz MS Derneği,
İzmir MS Derneği ve Adana MS Derneği’nin birlikte yola çıkarak Roche İlaç Türkiye’nin
koşulsuz katkılarıyla kurduğu MS Platformu, ülkemizde MS hastalığıyla ilgili bu gibi
karşılanmamış ihtiyaçların farkındalığına odaklanıyor.
MS ile mücadelenin yolu doğru bilgiden geçiyor
Hastaların hem iş hem de sosyal yaşamlarında karşılarına çıkan zorluklara dikkat çeken MS
Platformu, MS’in doğru tanınması için farklı hasta deneyimlerini ve MS ile yaşamda başarı
hikayelerini uzman görüşleriyle bir araya getiriyor. Böylece hastalık sürecinde gerek
hastaların gerekse hasta yakınlarının ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin kaynağı olmayı
hedefliyor.
MS hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışları araştıran ve bu konulara uzmanlar tarafından
hazırlanan içeriklerle yanıt veren platform, Web sitesi, Facebook, Instagram ve YouTube
sayfaları üzerinden takip edilebiliyor. Platformu ziyaret edenler, hastalığı MS’i yaşayanlardan
dinleme, uzman videolarını izleme, askerlikten iş hayatına gebelikten sosyal gereksinimlere
kadar merak edilen tüm bilgilere ve Türkiye genelinde düzenlenen MS etkinlik ve eğitim
takvimlerine erişme şansına sahip oluyor.
MS Platformu’na https://msplatformu.com/, https://www.facebook.com/MSPlatformu/,
https://www.youtube.com/channel/UC23mMqZRJ0siz1FvXxA7Qmw ve
https://www.instagram.com/msplatformu/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.
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Roche Hakkında
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer
almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u,
kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.
Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en
büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde
öncüdür.
1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi
yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere
erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve
kanser ilaçlarının da yer aldığı 30 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) on yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında Grup
Lideri seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2018 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 94 bin çalışanıyla faaliyet
göstermektedir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına 11 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 56.8 milyar İsviçre Frangı olarak
gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de
çoğunluk hissesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.
Bu açıklamada kullanılan veya bahsedilen tüm ticari markalar yasalarla korunmaktadır.
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