Infermera virtual i Genzyme s'alien per desenvolupar
informació online fiable sobre l'esclerosi múltiple
Els continguts estan dirigits a professionals de la salut, persones amb
aquesta malaltia i el seu entorn
(Barcelona 2 de novembre de 2015).- El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
(COIB) i Genzyme, una companyia del Grup Sanofi, en col·laboració amb la Societat Espanyola
d'Infermeria Neurològica (SEDENE) elaboraran continguts sobre esclerosi múltiple al portal de
promoció i educació per a la salut Infermera virtual.
Sobre la base del conveni signat avui entre el COIB i Genzyme aquests continguts passaran a
formar part del corpus del portal amb la intenció d'oferir informació fiable a professionals de la
salut i usuaris sobre aquesta malaltia neurodegenerativa.
Així mateix, seguint la seva orientació infermera, el portal oferirà consells de salut dirigits a
persones amb esclerosi múltiple i al seu entorn perquè puguin viure de forma saludable amb
aquesta malaltia.
El contingut serà elaborat amb el patrocini de Genzyme i en col·laboració amb experts de
SEDENE que garantiran la seva solvència.
El president del COIB, Albert Tort, ha mostrat la seva satisfacció davant l'acord i ha insistit en la
importància d'entendre la salut "no com un estat de la persona sinó com una forma de vida que
les persones poden dur a terme independentment de si tenen o no una malaltia ".
Per la seva part el director de la Unitat de Negoci d'Esclerosi Múltiple de Genzyme Joaquín
Sancho comenta: "El present i futur de la companyia és seguir treballant per desenvolupar i oferir
avenços científics que tinguin un impacte significatiu en les necessitats no cobertes de les
persones que pateixen Esclerosi Múltiple, i donar suport a tots els professionals de la salut
involucrats en ella, sense oblidar-nos del paper fonamental que juga la infermeria en aquest tipus
de malalties greus i cròniques. Sens dubte la innovació és un dels valors de Genzyme no només
pel que fa a tractaments sinó a oferir eines noves com aquesta primera fitxa digital de contingut
infermer sobre EM.”
"La cooperació de la indústria farmacèutica amb associacions professionals, com en aquest cas
el COIB, és un clar exemple de bones pràctiques que tenen com a objectiu principal intentar
oferir la millor assistència sanitària als pacients" afegeix Sancho.
Què és Infermera virtual?
Infermera virtual és el primer portal que ofereix consells de salut científics i rigorosos elaborats
per professionals especialistes explicats amb un llenguatge entenedor per a tothom. També és
únic en el seu caràcter ja que no està enfocat en la malaltia sinó al voltant del concepte de salut,
per això se centra en la promoció d'hàbits saludables que ajuden a viure de forma autònoma a
les persones.
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Infermera virtual és un projecte de divulgació 2.0 que vol capacitar les persones per prendre
decisions sobre la seva pròpia salut amb l'objectiu d'aconseguir una societat més sana i una
atenció sanitària més sostenible. La plataforma està considerada com una de les cinc webs
d'infermeria més importants a Espanya segons l'últim rànquing elaborat per tuenfermera.net
(Setembre 2015).
Sobre el COIB
El Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Barcelona és la institució que vetlla per la defensa
i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i
professional per al col·lectiu, alhora que contribuir a millorar l'atenció sanitària, sociosanitària i
social a Catalunya. El COIB està integrat per prop de 40.000 col·legiats de la província de
Barcelona.
Sobre Genzyme, una empresa de Sanofi
Genzyme porta més de 30 anys liderant el desenvolupament de tractaments enfocats a les
malalties rares i debilitants. La combinació del compromís cap al pacient juntament amb una
profunda base científica, la nostra tradició innovadora, la dedicació i el compromís dels nostres
empleats, distingeixen Genzyme com a companyia. Centrant el nostre treball en les malalties
rares i en l'esclerosi múltiple, ens esforcem per millorar la vida dels pacients als quals
subministrem medicaments i dels seus familiars. Aquest és l'objectiu que ens guia i inspira cada
dia. La cartera de tractaments transformadors de Genzyme, comercialitzats en països de tot el
món, representa avenços innovadors en la medicina destinats a salvar vides. Com a empresa
de Sanofi, Genzyme obté beneficis de l'abast i els recursos d'una de les majors empreses
farmacèutiques del món, amb el compromís comú de millorar les vides dels pacients. Per obtenir
més informació, consulteu www.genzyme.com.
Sobre Sanofi
Sanofi, líder mundial de la indústria de la salut, descobreix, desenvolupa i distribueix solucions
terapèutiques orientades a les necessitats del pacient. Sanofi concentra els seus esforços en el
camp de la salut amb set plataformes de creixement: solucions per a la diabetis, vacunes
humanes, fàrmacs innovadors, salut del consumidor, mercats emergents, salut animal i el nou
Genzyme. Sanofi cotitza a la borsa de París (EURONEXT: SAN) i en la de Nova York (NYSE:
SNY).
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