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Maailman MS-päivää Suomessa koordinoi Neuroliitto ry. Maailman MS-päivää Suomessa tukevat Biogen, 
Merck, Novartis, Roche ja Sanofi Genzyme.  

BIOGEN – Työtä MS-taudin hoitotulosten parantamiseksi 

Biogen on MS-taudin hoitoon käytettävien lääkkeiden johtava lääkeyritys. Yli kolmannes maailman MS-
potilaista käyttää parhaillaan lääkkeitämme sairautensa hoitoon.  

Olemme tehneet töitä MS-taudin parissa yli 30 vuoden ajan, mutta työ hoitotulosten parantamiseksi jatkuu 
yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. 

Tutkimuksessamme keskitymme löytämään uusia hoitokeinoja potilaille, joiden sairauteen ei vielä ole 
hoitovaihtoehtoja tai ne ovat vähissä. Keskitymme etsimään hoitoja, joilla voidaan korjata sairauden 
aiheuttamia vaurioita ja mahdollisesti tulevaisuudessa parantaa MS-tauti.  

Yhteystiedot: Mikko Fernström, Toimitusjohtaja Biogen Finland, puh. 040 355 1824  

 
Merck - Peukkua isompi huomio: MS-tauti on 9000 erilaista sairautta 
Minulta Sinulle –kampanjassa kannustetaan jokaista MS-potilasta 
 
Tutkimustieto ja hoidot kehittyvät, mutta krooninen ja etenevä MS-tauti on kantajalleen yhä haaste ja 
positiivisen asenteen säilyttäminen on tärkeää.  

Nyt jokainen suomalainen voi lähettää kannustuksensa tutulle tai tuntemattomalle MS-potilaalle 
minultasinulle.fi -sivustolla.  Lääkeyhtiö Merckin kampanja huipentuu Maailman MS-päivään 30.5. 
Narinkkatorilla Helsingissä. Merck on yksi maailman johtavista tiede- ja teknologiayrityksistä 
terveydenhoidon ja biotieteiden alalla sekä materiaaliteknologiassa. 

Lisätietoja: Visa Manni, Head of Medical Affairs, Merck Oy, www.merckgroup.com, puh. +358 40 637 3991, 
visa.manni@merckgroup.com 

 

Novartis: Tutkimus ja tuotekehitys  

Novartis on yksi maailman johtavista lääketeollisuuden yrityksistä. Neurologian alalla painopiste on tällä 
hetkellä MS-taudissa. 

Migreenin, neuropaattisen kivun ja Alzheimerin taudin tutkimuspanostustemme päämääränä on tuoda 
tulevaisuudessa uusia innovatiivisia lääkehoitoja potilaiden avuksi. 

Lääkevalmisteiden lisäksi tuotamme palveluita sekä terveydenhuollon ammattilaisille että potilaille 
lääkkeidemme turvallisen käytön tueksi.  

Lisätietoja: lääketieteellinen asiantuntija Minna Korolainen, Novartis Finland, puh. 010 6133 200 
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Roche - yli 120 vuotta työtä vaikeiden sairauksien voittamiseksi 

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tutkii, kehittää ja valmistaa lääkkeitä mm. syöpätautien 
ja keskushermostosairauksien hoitoon. 

Neurotiede on Rochelle tärkeä tutkimus- ja kehitysalue. Tavoitteena on kehittää neurobiologiaan 
perustuvia hoitovaihtoehtoja ja auttaa siten parantamaan kroonisia ja toimintakykyä heikentäviä sairauksia 
sairastavien elämää. Rochella on kliinisessä kehitysvaiheessa monia tutkimuslääkkeitä muun muassa MS-
tautiin, Alzheimerin tautiin, spinaaliseen lihasatrofiaan ja autismiin. 

Yhteystiedot:  Anssi Linnankivi, Medical Director, Tel +358 10 554500 (vaihde) 

FI/ROCH/1804/0057  

 

Sanofi Genzyme - Haastamme MS-taudin tieteen ja tutkimuksen avulla 

Sanofi Genzyme on Sanofi-konsernin Specialty Care -liiketoimintayksikkö.  
Me Sanofilla haluamme muuttaa tieteelliset innovaatiot terveydenhuollon ratkaisuiksi. 

Panostamme vahvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kehitämme jatkuvasti uusia lääkkeitä, joilla 
sairauksien hoitoa voidaan parantaa, taudin kulkua hidastaa ja sairauden oireita lievittää – joskus jopa 
ennennäkemättömällä tavalla. 

Lisätietoja: Sanofi Oy, Puh. 0201 200 300, www.sanofi.fi 

 

 


