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Sosyal Sorumluluk
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Sosyal sorumluluk programlar?m?z, dünyan?n dört bir yan?ndaki insanlara yüksek kaliteli
t?bbi kullan?ma ilaca eri?imleri için nas?l yard?mc? oldu?umuzun önemli bir parças?d?r.
Geçti?imiz yüzy?lda göze çarpan t?bbi geli?melere ra?men, dünyada en az 400 milyon insan
gerekli sa?l?k hizmetlerine hala eri?ememektedir1 ve ihtiyaç duyduklar? ilaçlar? almaya gücü
yetmeyen iki milyonun üzerinde ki?i bulunmaktad?r2. Sa?l?kl? bir ya?am, ne yaz?k ki, çok
fazla ki?i için hala uzakt?r. Her y?l sekiz milyon insan kanserden ölmekte3 ve 14 milyon yeni
vaka tespit edilmektedir4. Y?ll?k olarak aralar?nda 1 milyon çocu?un da bulundu?u yakla??k
10 milyon ki?i tüberküloza (TB) yakalanmaktad?r ve hastal???n y?lda 1,5 milyon ki?iyi
ma?dur etti?i ileri sürülmektedir5. Her y?l neredeyse yar?m milyon insan s?tmadan ötürü
hayat?n? kaybetmektedir6.
Video of Sandoz: Increasing access to high-quality healthcare
Novartis Grubunun bir bölümü olan Sandoz, dünya çap?nda eri?imi artt?rmaya yönelik yeni
yakla??mlara öncülük ederek, küresel sa?l?k hedeflerine ula?mada önemli bir rol oynamay?
taahhüt ediyor. ?laca eri?imi art?rmak günlük i? modelimizin temelini olu?turuyor, ancak
ihtiyaç sahiplerine eri?im sa?lamak için çe?itli sosyal sorumluluk programlar?n? da
yürütüyoruz.
?lerleyen sayfalarda, sosyal sorumluluk ve yürüttü?ümüz programlar hakk?nda yapt???m?z
çal??malar hakk?nda daha fazla bilgi vermekteyiz. Bula??c? olmayan ve bula??c? hastal?klar
da dahil olmak üzere, yoksul topluluklardaki belirli sa?l?k ihtiyaçlar?na hitap etmenin yan?
s?ra anne ve çocuk sa?l??? ve Breathe Africa programlar?m?z arac?l???yla t?bbi bilgiye
eri?ime ve kapasitenin geli?tirilmesine te?vik ediyoruz. A?a??daki ba?lant?lara t?klayarak
daha fazla ayr?nt?ya ula??labilir.
Footnotes:
1.
Joint WHO/ World Bank news release;
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/uhc-report/en/ [2]
2.
The 2016 Access to Medicine Index. Methodology 2015;
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js22176en/ [3]
3.
World Health Organization; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ [4]
4.

World Cancer Report 2014; http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/WorldCancer-Reports... [5]
5.
World Health Organization; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ [6]
6.
World Health Organization; http://www.who.int/features/factfiles/malaria/en/ [7]
Accordion Type:
Collapsible
Source URL: https://www.sandoz.com.tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk
Links
[1] https://www.sandoz.com.tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk
[2] http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/uhc-report/en/
[3] http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js22176en/
[4] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
[5] http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-Report-2014
[6] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
[7] http://www.who.int/features/factfiles/malaria/en/

