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مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية تطلق مبادرة جديدة لمكافحة
فيروس الكبد الوبائي (سي) في مصر بالتعاون مع شركة  MSDالدولية الرائدة في
صناعة األدوية
مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية تتبرع بمبلغ  2مليون جنيه من أجل توفير العالج ورفع مستوى
الوعي بفيروس الكبد الوبائي (سي) في مصر

 4مارس 2013
القاهرة – تتشرف مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية باإلعالن عن إطالق مبادرة جديدة لمكافحة
فيروس الكبد الوبائي (سي) في مصر ،بالتعاون مع شركة  MSDالدولية الرائدة في صناعة األدوية ،وذلك تحت رعاية
اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية .وتكثف الحملة تركيزها على األطفال المصابين بفيروس الكبد الوبائي (سي).
وقامت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية برصد تبرعات بقيمة  2مليون جنيه خالل المرحلة األولى من
الحملة من أجل عالج مجموعة من األطفال المصابين بفيروس الكبد الوبائي (سي) بمدينة المنصورة ،باإلضافة إلى توفير
العالج الالزم لمجموعة أخرى من المصابين في المجتمع.
في هذا السياق أوضح األستاذ الدكتور وحيد دوس ،رئيس المعهد القومي للكبد ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات
الكبدية ،أن مصر تتصدر دول العالم في اإلصابة بفيروس الكبد الوبائي (سي) ،حيث يحمل قرابة  %10من المواطنين
المرض بواقع  9مليون مصاب .وأكد دوس أن ارتفاع م ستوى الوعي العام واالكتشاف المبكر للمرض هما مفتاح الحفاظ
على صحة المواطنين وإنقاذ أرواحهم.
نظرا للبحوث
تأثرا بفيروس الكبد الوبائيً ،
وتركز المرحلة األولى من الحملة على األطفال المصابين الذين يعتبروا األكثر ً
العلمية التي أثبتت ارتفاع فعالية العالج عند االكتشاف المبكر للمرض في هذه المرحلة العمرية ،حيث تصل نسبة
االستجابة للعالج إلى  %60من المصابين.
من جانبها أشارت هناء حلمي ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية ،إلى التزام
المؤسسة بالعمل على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الخدمات األساسية لمن هم أكثر احتيا ًجا في المجتمع .وأكدت أن
الشراكة مع  MSDتدعم دور المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية الالزمة لعالج مجموعة من المرضى وتوفير سبل الشفاء
من أجل حياة أفضل.
وأشارت الدكتورة نبال دهبه ،مدير العالقات العامة واإلعالمية بشركة  ،MSDإلى جهود الشركة لرفع درجة الوعى
الصحى بمصر و تعاونها المستمر مع جميع منظمات المجتمع المدني واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لتوصيل
الخدمة الصحية المتميزة لجميع فئات الشعب.
وفي سياق متصل ناشد االستاذ الدكتور أحمد عبدهللا ،رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد لألطفال بمستشفي المنصورة،
جميع الشركات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات األهلية والمواطنين باالقتداء بحذو مباردة مؤسسة المجموعة المالية
هيرميس وشركة  MSDفي طرح الحمالت والمبادرات الطبية المماثلة للمساعدة في الحد من معدالت اإلصابة بفيروس
الكبد الوبائي (سي) في مصر.
من جانبها أشارت منى ذو الفقار ،رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المجموعة
المالية هيرميس للتنمية االجتماعية ،إلى أن ارتفاع تكاليف العالج تتسبب في حرمان العديد من المرضى من الحصول على
الخدمات الطبية الالزمة .وأوضحت ذو الفقار أن معاناة المجتمع من النقص المزمن في فرص العالج تزيد من أهمية
مبادرات التنمية االجتماعية المستدامة الرامية إلى مكافحة األمراض ،وهو األمر الذي دفع المؤسسة للقيام بذلك الدور
الحيوي عبر مبادرة مكافحة فيروس الكبد الوبائي (سي).
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وأعلنت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس وشركة  MSDعن المبادرة خالل المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم  4مارس
 2013بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الطبي ،ومن بينهم األستاذ الدكتور وحيد دوس واألستاذ الدكتور
ً
فضال عن الدكتورة منال حمدي السيد أستاذ طب األطفال بجامعة عين شمس وعضو اللجنة القومية لمكافحة
أحمد عبدهللا،
الفيروسات الكبدية.
وقالت الدكتورة منال حمدي السيد ،أستاذ طب األطفال بجامعة عين شمس ،أن تركيز الحملة على عالج األطفال سيكون له
تأثير إيجابي ،خاصة وأن نسب االستجابة للعالج في حاالت األطفال عالية جدا وبالرغم من أن آخر مسح أجرته وزارة
الصحة في عام  ٢٠٠٩أظهر أن نسبة إصابة األطفال بالمرض وصلت إلى  ٣في األلف من إجمالي تعداد األطفال في
مصر .غير أن النتائج التي توصلت لها بعض الدراسات بعد هذا التاريخ ،وخاصة بالمناطق العشوائية ،كانت مفاجئة حيث
وصلت النسبة إلى  ٪١.٥أي أنها تضاعفت بشكل مخيف ،األمر الذي يؤكد على أهمية االلتزام بتفعيل مثل هذه المبادرات.
وأوضحت الدكتورة منال أن محافظات الدلتا تمثل أكثر من  %28.4من إجمالي نسب اإلصابة بهذا المرض في مصر،
ثرا به وتسعى الحملة لخفض هذه النسبة المخيفة.
لذلك فهي من أكثر المناطق تأ ً
واضافت الدكتورة منال أنها وكافة المهتمين بعالج األطفال من هذا الوباء سيطالبون بضم األطفال من سن  3إلى  15إلى
المسح القومي الجديد للوزارة حتى نحصل على نتائج أكثر إفادة بعد ان أظهر المسح القومي القديم أن نسبة انتشار المرض
في األطفال بين سن  15و 19قد تصل إلى .% 15
وتحظى مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بسجل طويل حافل باإلنجازات في مجال المشاركة االجتماعية وطرح برامج
تنمية المجتمع في سبيل التواصل والتفاعل الدائم مع جميع فئات المجتمع .شملت هذه البرامج حمالت صحية للتوعية
بفيروس إنفلونزا الخنازير  H1N1بجانب تدعيم حمالت التطعيم بين طالب الجامعات ضد فيروس الكبد الوبائي (بي).
وأطلقت المؤسسة مشروعها التنموي الرائد "رؤية" وهي المبادرة التي تهدف إلى محاربة الفقر ،حيث حققت نجا ًحا
سا في تحسين مستوى معيشة اآلالف من سكان عزبة يعقوب بمحافظة بني سويف من خالل طرح مشروعات التنمية
ملمو ً
المتكاملة ،والتي تتنوع بين التنمية البشرية واالقتصادية وكذلك تحسين البنية التحتية.
— نهاية البيان —

عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية
تم إنشاء مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية في عام  2006التزا ًما بالدور االجتماعي الذي تقوم به
المجموعة في المجتمعات التي تعمل فيها.
مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية هي مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربح ،تعمل على دعم
المجتمع للتغلب على أبرز القضايا المعاصرة والتحديات المالية والتعليمية والصحية.
وتركز مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بشكل خاص على تخفيف وطأة الفقر في مصر عبر دعم مبادرات التنمية في
مجاالت متعددة تشمل اإلسكان والمياه والصرف الصحي والمشروعات التي تعمل على زيادة الدخل .وتشارك المؤسسة في
مخاطبة أبرز القضايا المعاصرة والمتعلقة بالصحة العامة والتعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين والعمالة وحقوق الطفل
وتنمية الشباب وتمويل المشروعات الصغيرة.
لعبت المؤسسة منذ نشأتها دوراً بارزا ً في عملية التنمية االجتماعية عبر العمل مع العديد من المؤسسات االستثمارية
والمنظمات غير الحكومية إلقامة مشروعات ،ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :برنامج الوحدة من أجل األطفال:
مبادرة إنقاذ أطفال الشوارع؛ وصندوق رعاية وتوجيه الشباب؛ ومركز إعادة تصنيع الورق والجرافيك؛ ومشروع إسكان
نزلة حسين بمحافظة المنيا؛ ومشروع توصيل المياه النقية والمراحيض في قرية بني خالد بمحافظة المنيا؛ ومبادرة مكافحة
بفيروس الكبد الوبائي (سي)والتوعية بأخطاره؛ وحملة التطعيم ضد فيروس الكبد الوبائل (بي) لطالب الجامعات؛ وتمويل
المشروعات الصغيرة ،وتوفير القوافل الطبية ،وبرنامج الغذاء للمدارس ،ومركز المجتمع لفن التنمية ،ومشروع محاربة
الفقر في قرية عزبة يعقوب بمحافظة بني سويف ورعاية األطفال المصابين بالشلل الدماغي والعمل مع مؤسسة سايف
الدولية .SIFE
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للمزيد من المعلومات عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس ،يرجى زيارة الموقع اإلليكتروني:
www.efghermesfoundation.org
عن المجموعة المالية هيرميس
صص المجموعة في
تأسست المجموعة المالية هيرميس عام  ،1984وهي بنك االستثمار الرائد في العالم العربي .وتتخ ّ
أنشطة الوساطة في األوراق المالية والتسويق وتغطية االكتتاب وإدارة األصول واالستثمار المباشر والبحوث ،وهي
مدرجة في بورصتي مصر ولندن لألوراق المالية .وقد قامت المجموعة المالية هيرميس باتخاذ أول خطواتها الهادفة
للتحول إلى أول بنك شامل في المنطقة حيث قامت باالستحواذ على حصة  %65من أسهم بنك االعتماد اللبناني خالل عام
 2010وهو ما يسمح للمجموعة بالتوسع السريع في قطاع الخدمات البنكية التجارية والخدمات المصرفية لألفراد.
ومن خالل تواجدها في مصر ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وعمان ،وقطر ،والسعودية ،وسوريا ،واإلمارات ،وموظفيها
البالغ عددهم أكثر من  ١٠٠٠موظف من  ٢٥جنسية مختلفة ،تقدّم المجموعة المالية هيرميس خدماتها لقاعدة كبيرة
ومتنوعة من العمالء تمتد من الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وحتى أوروبا وأفريقيا والواليات المتحدة .وتضم قاعدة
عمالء المجموعة المالية هيرميس حكومات ،وشركات كبرى ،ومؤسسات مالية ،ومستثمرين من األفراد والعمالء األفراد.
للمزيد من المعلومات عن المجموعة المالية هيرميس ،يرجى زيارة الموقع اإلليكترونيwww.efghermes.com :

youtube.com/EFGHermesHolding

@EFGHermes

عن شركة MSD
تعد شركة MSDوالمعروفة في أمريكا الشمالية باسم ميرك Merckومقرها في هوايت هاوس ستيشن
بنيوجيرسي األمريكية من كبرى الشركات الرائدة عالميا في مجال الرعاية الصحية ،وهي تعمل في مجال
منتجات وعقاقير المستهلكين ومنتجات الرعاية الطبية للحيوانات .إن MSDمن مؤسسات األعمال التي
تسعى لتحسين حياة البشر ،وتحقيق التميز العلمي ،والعمل طبقا ألعلى معايير المصداقية والنزاهة،
باإلضافة إلتاحة الفرصة أمام عمالئها للوصول بسهولة لكافة منتجاتها ،كما تقوم الشركة بتوظيف أفضل
الكفاءات البشرية المتنوعة التي تُقّدر قيمة التعاون والعمل المشترك .تعمل MSDفي أكثر من  140دولة
حول العالم ،وتقوم باكتشاف وتطوير وإنتاج وتسويق العديد من المنتجات المتطورة التي تهدف للمحافظة
على حياة البشر وتحسينها ،عن طريق الترويج للعقاقير الطبية والتطعيمات وإتاحتها للماليين ممن
يحتاجون إليها .وألن منتجات الشركة تمس حياة الماليين وصحتهم في كل مكان في العالم ،فإن هدف
MSDهو قيادة الجهود الطبية والعلمية من أجل تحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع ،عن طريق تطبيق
أفضل المعايير العالمية والقيام باألبحاث العلمية المتطورة ،مع دعم ومساندة السياسات الصحية العامة
في الدول التي تعمل بها ،بما يصب في مصلحة المرضى وتحسين مستويات الصحة العامة ككل .لمزيد
من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا  www.merck.comوالتواصل معنا على ،Twitter
 ،FacebookوYouTube
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عن  MSDمصر
تعد شركة MSDوالمعروفة في أمريكا الشمالية باسم ميرك  Merckثاني أكبر الشركات الرائدة عالميا
في مجال الرعاية الصحية ،وهي تعمل في منتجات وعقاقير المستهلكين والرعاية الطبية للحيوانات .تعمل
MSDفي مصر منذ أكثر من  50عاما ،وهي تهدف للمحافظة على حياة البشر وتحسينها عن طريق
الترويج للعقاقير الطبية والتطعيمات وإتاحتها للماليين ممن يحتاجون إليها .وتقوم MSDمصر عن
طريق موزعيها المحليين بتوفير األدوية المبتكرة والمنتجة طبقا ألفضل مستويات التميز العلمي لعالج
مجموعة متنوعة من األمراض تتضمن أمراض ضغط الدم ،مرض الباركنسونز ،السكر ،التهابات
المفاصل الروماتيزمية ،أمراض القلب ،هشاشة العظام ،والربو .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
موقعنا  www.merck.comوالتواصل معنا على  ،Facebook ،TwitterوYouTube
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