جمعية ابيضاض الدم النقوي المزمن
أمين الس ّر المحامي موريس دياب

 -١تجربة الجمعيّة مع شركات األدوية ودور ھذه الشركات في دعم الجمعيّات:
لقد تبيّن لنا ّ
أن لشركات األدوية دوراً بارزاً في دعم جمعيّات المرضى ألنّه قاسما ً مشتركا ً بجمع الشركة
والجمعية وھو العمل في سبيل مصلحة المريض.
وقد لمسنا في السنوات األخيرة اھتماما ً واسعا ً من شركات األدوية تجاه الجمعيّات اذ عمدت إلى أن تق ّدم
لھم مساعدات ماديّة ومعنويّة لتتم ّكن الجمعيّات من استمرار العمل في خدمة المريض

 -٢كيفيّة تطوير العالقة بين شركات األدوية والجمعيّات:
أّ .
إن العالقة بين شركات األدوية والجمعيّات يجب أن تتط ّورنحو األفضل وأن تبنى ھذه العالقة على
أسس متينة وواضحة تسمح لكل منھا العمل ضمن دائرة نشاطه وكي تتط ّور ھذه العالقة نحو األفضل
يجب أن تسودھا الشفافيّة والثّقة
المتبادلة.
ب .استمرار تأمين الدورات لتحسين أدائھا في جمع التّبرعات على سبيل المثال وإدارة المتط ّوعين
وإدارة أموال الجمعيّة والتّخطيط االستراتيجي لعمل الجمعيّة في المستقبل.

ت .واجب الجمعيّات الحصول على المعلومات الالّزمة لتطوير ثقافتھا حول األمراض المزمنة:
ّ
إن من أولى واجب ال ّشركات م ّد الجمعيّات بالمعلومات الالّزمة لتطوير ثقافتھا بالمرض الذي تعنى به
الجمعيّة باإلضافة إلى األدوية واإلكتشافات التي قد تظھر حديثا ً .
ث .ضرورة إجراء محادثات مكثّفة مع شركات األدوية حول اإلستمرار في الحصول على العالج
للمرض:
ّ
إن بقاء عامل اإلستمرار في تأمين ال ّدواء للمريض ھو من أولى واجبات الشركات ولھذه الغاية على
الجمعيّات اجراء المحادثات الضّروريّة المكثّفة مع ال ّشركات كي تصل إلى الغاية المنشودة.

ج .عامل السّرعة في تجاوب ال ّشركات لحصول الجمعيّات على الدعم للمشاريع المق ّدمة منھا:
تأمل الجمعيّات من شركات األدوية سرعة التّجاوب بالحصول على ال ّدعم ّ
الالزم للمشاريع المق ّدمة لھا
وإعطاء الجواب السّريع بشأنھا.
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ح .شكر خاص لمنظّمي المؤتمر:
في الختام أشكر منظّمي ومم ّولي ھذا المؤتمر ونأمل أن يستمر التّعاون بين الجمعيّات وشركات األدوية
ھذا التعاون الذي ال غنى عنه لما فيه من مصلحة للمريض.

