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Sanofi-aventis Dr. Elias Zerhouni’yi
Global Araştırma ve Geliştirme Bölümü
Başkanı olarak görevlendirdi
Paris, Fransa – Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), 1 Ocak 2011’den itibaren
geçerli olmak üzere Dr. Elias Zerhuni’yi Beşeri Tıbbi İlaçlar ve Aşıları kapsayan Global
Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı olarak görevlendiriyor. Dr. Zerhouni, doğrudan sanofiaventis’in CEO’su Christopher A. Viehbacher’e rapor verecek olup, Yürütme Komitesi ve
Yönetim Kurulu’nda görev alacaktır.
AR-GE Başkan Yardımcılığı’ndan istifa edecek olan Dr. Marc Cluzel, bilimsel danışman olarak
Elias ile yakın ilişki içinde çalışacaktır. Sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher,
“Marc’a uzun süreden beri yaptığı katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar
sürdürdüğü bilim tutkusu ve kararlılığı, son birkaç yıl içinde AR-GE’de yaptığımız
transfomasyon uygulamasına hazır olmamızı sağladı” şeklinde konuştu.
Dr. Zerhouni, Şubat 2009’da Christopher Viehbacher’in Bilimsel Danışmanı olarak
görevlendirilmesinden bu yana, AR-GE modelinin Grup stratejisinin birinci ayağı olan inovasyon
artışını destekleyecek şekilde yeniden tasarlanmasında etkili bir rol oynadı. Bu transformasyon,
hastaların özel, karşılanmamış gereksinimlerine yenilikçi bilimsel çözümler sağlayan
canlandırılmış bir AR-GE ile şimdiden olumlu sonuçlar verdi. Hastayı merkez alarak, bilimsel
ağların geliştirilmesi ve dışarıdaki bilim dünyasına açılma, şirketin yaratıcılığını ve esnekliğini
güçlendirerek, araştırmalara gerçek bir girişimci yaklaşım sağladı.
Sanofi-aventis’in CEO’su Christopher A. Viehbacher, “Elias ile uzun süredir birlikte çalışma
ayrıcalığına sahibim. Çok geniş deneyimi ve ileriyi gören yaklaşımı ile mükemmel tavsiyelerde
ve öngörülerde bulundu ve bugün için sağlıktaki en umut verici AR-GE modellerinden biri olan
AR-GE yaklaşımımızın uygulanmasında merkezi bir rol aldı” diye konuştu. Viehbacher sözlerini
şöyle sürdürdü: “Elias gibi tüm dünyada tanınan bir kişinin, sağlık alanında maksimum etkiyi
sağlamak ve hastaların gelecekteki gereksinimlerini karşılamak üzere AR-GE
organizasyonumuzu yönetmek ve yönlendirmek için yönetim kurulumuza katılmış olmasından
büyük sevinç duyuyorum.”
Dr. Elias Zerhouni de “Bir danışman olarak, son 18 aydır Chris’in ve sanofi-aventis’teki AR-GE
yöneticilerinin liderliğinde çalışmış olmaktan çok büyük bir memnuniyet duydum. Bu 18 ay,
önümüzdeki olağandışı meselelerle baş etmek ve tüm dünyadaki milyonlarca kişiye yardımcı
olabilecek dönüm noktası niteliğindeki tedavi yaklaşımlarının vaat ettiklerini yerine getirmek için
gereken köklü ve hızlı değişimlerle geçti. Ayrıca, şirkette birlikte çalıştığım meslektaşlarımın
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zihniyetlerinden, fedakarlıklarından ve bağlılıklarından da etkilendim. Burada, sanofi-aventis’te,
hep birlikte tüm dünyadaki hastaların acılarını ve çektikleri eziyetleri azaltacak önemli tedavi
yaklaşımlarını bulmak ve geliştirmek üzere kendilerine katılma fırsatını bana verdikleri için onur
duyuyorum” şeklinde konuştu.

Dr. Elias Zerhouni’nin biyografisi
Temel eğitim ve öğretimini aldığı Cezayir’de doğan Dr. Elias Zerhouni, akademik kariyerini,
halen Radyoloji ve Biyomedikal Mühendislik profesör öğretim üyesi ve kıdemli danışmanı
olarak çalıştığı tanınmış bir üniversite olan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı.
2002-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Yöneticisi
olarak çalışmadan önce, 1996-2002 yılları arasında Russell H. Morgan Radyoloji ve Radyoloji
Bilimleri Bölümü Başkanlığı, Araştırma Dekan Yardımcılığı ve Tıp Fakültesi Yönetici Dekan
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 200’den fazla yayını bulunan Dr. Elias Zerhouni, 5 şirketin
kuruluşunda ana kurucu ya da yardımcı kurucu olarak bulundu. Dr. Zerhouni, en son olarak Bill
ve Melinda Gates Vakfı Kıdemli Üyeliği, Mayo Klinik ve Lasker Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği de
dahil olmak üzere, birçok prestijli kurulda çok sayıda önemli pozisyonda görev aldı. Dr.
Zerhouni, çok sayıda onurlu görevleri arasında, 2000 yılında ABD Ulusal Bilimler Akademisi Tıp
Enstitüsü’ne üye olarak kabul edildi ve 2008 yılında Fransız Ulusal Nişanı olan Şeref Nişanı’nı
aldı. En son College de France’da İnovasyon Başkanı olarak çalışmakta olup, 2010 yılında
Fransız Tıp Akademisi’ne üye olarak seçilmiştir.
Sanofi-aventis hakkında
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını
iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis Paris
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.
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