Basın Bülteni

Ünlü sprinter Ramil Guliyev, MS için maraton
koştu
2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede birinci olarak Türkiye'ye
bu alanda ilk altın madalyayı getiren Milli Atlet Ramil Guliyev, MS
hastalarının fizyoterapi desteği alabilmelerine katkı sa ğlamak için
MS Platformu ile birlikte 41. İstanbul Maratonu’na katıldı.
İstanbul, 3 Kasım 2019 – Türkiye’nin dünya şampiyonluğu kazanmış önemli atletlerinden biri
olarak son döneme imzasını atan Ramil Guliyev, bu yıl 41.si düzenlenen İstanbul Maratonu’nda
Roche Türkiye liderliğinde kurulan MS Platformu gönüllüleri ile halk koşusuna katılarak MS (Multipl
Skleroz) hastalığına dikkat çekti.
Kısa mesafe atleti olduğunu ve ilk defa bir maraton için piste çıktığını belirten Ramil Guliyev: “MS
hastalığına ve MS hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için böyle bir
etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. MS’in hayatın sonu olmadığını, güncel gelişmeler
sayesinde uygun bir tedaviyle hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve MS hastalarının herkes gibi
normal bir hayat sürebileceğini insanlara duyurmamız lazım. Ben de 41. İstanbul Maratonu’nda
hayatımda ilk kez maraton koşarak MS Platformu’nun farkındalık çalışmalarına ve hastaların normal
bir yaşama devam edebilmelerinde önemli bir etkisi olan fizyoterapi alabilmelerine destek olmak
istedim” dedi.

MS hastaları ve gönüllülerle birlikte koştu
Halk koşusuna katılan Ramil Guliyev’e MS hastaları, MS Platformu gönüllüleri ve Türkiye MS
Derneği üyeleri eşlik etti. Koşuya katılan Türkiye MS Derneği Başkanı Dr. Melih
Tütüncü, yaptığı açıklamada “Merkezi sinir sistemini etkilediği için hastanın yaşam kalitesini
önemli derecede düşüren MS’in görülme sıklığı son yıllarda giderek artıyor. MS, tüm dünyada
yaklaşık 2,3 milyoni, Türkiye’de ise yaklaşık 75 bin kişiyi etkiliyorii ve kadınlarda erkeklere
oranla 2 kat daha fazla görülüyor. iii Özellikle genç erişkinlerde, 20-45 yaşlarında ortaya çıkan MS,
hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Kronik bir hastalık
olması nedeniyle MS hastalarının doktor kontrolünde uzun yıllar takip edilmesi gerekiyor” dedi.
MS Platformu, MS hastalarının iş ve gündelik yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat
çekebilmek ve yaşamlarını iyileştirebilmek amacıyla Türkiye MS Derneği, Karadeniz MS Derneği,
İzmir MS Derneği ve Adana MS Derneği desteğiyle Roche Türkiye liderliğinde kuruldu. Hasta ve
hasta yakınlarına, sosyal ve psikolojik destek sağlamayı amaçlayan platform aynı zamanda MS
hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışları araştırıyor, hastalık sürecindeki her türlü detayın kaynak
noktası konumunda olmayı hedefliyor.
MS Platformu ile ilgili detaylı bilgiye www.facebook.com/MSPlatformu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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.

Basın İletişim:
Geometry İstanbul
Sevgi Demirkale – sevgi.demirkale@geometry.com / +90 549 806 17 80

i
ii

http://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/neuroscience/ms/about_multiple_sclerosis.htm

Börü UT et al. Prevalence of multiple sclerosis: door-to-door survey in three rural areas of coastal Black Sea regions of Turkey. Neuroepidemiology.
2011;37(3-4):231-5.
iii
http://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/facts-statistics-infographic

