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Sanofi, epilepsi hastası çocukları resim yarışmasına davet ediyor
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından Sanofi desteği ile bu yıl altıncısı
düzenlenen “Epilepsi ve Ben” adlı resim yarışmasına başvurular başladı. Türkiye’de
en sık görülen kronik hastalıklardan biri olan epilepsi ile ilgili farkındalık yaratmak
için düzenlenen yarışmaya, epilepsi teşhisi konmuş 6-16 yaşları arasındaki çocuklar
katılabiliyor.
Dünyada 50 milyon, Türkiye’de ise 800 bine yakın insanı pençesine alan epilepsi hastalığı, en sık
görülen kronik hastalıklardan biri olma özelliğini koruyor. Hastalığın önüne geçmek için erken teşhis
ve koruyucu önlemler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği,
Sanofi’nin desteği ile 2007’den beri “Epilepsi ve Ben” isimli resim yarışmasını düzenliyor.
Epilepsi (sara) hastası olan 6 -16 yaşları arasındaki çocukların katılabildiği yarışmada çocuklar,
boyalarla ve fırçalarla hayallerindeki resimleri tuvale döküyorlar. Yarışmanın hedefi epilepsi hastası
çocukların kendilerini ifade etmelerine destek olmak, toplumsal önyargıya maruz kalan çocuklara ve
ailelerine özgüven aşılamak ve epilepsi konusunda toplumda bilinç uyandırmak. Zira Dünya Sağlık
Örgütü, son araştırmaların, erken teşhis konan epilepsi hastası çocuk ve yetişkinlerin yüzde 70’e
yakınının başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğine işaret ediyor.
6-11 ve 12-16 yaş arası olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilen yarışmada birinciye
2000 TL, ikinciye 1500 TL, üçüncüye ise 1000 TL ödül verilecek. Bu yıl altıncısı düzenlenen
“Epilepsi ve Ben” resim yarışmasına son başvuru tarihi 31 Ağustos 2012. Dileyen epilepsi hastası
çocuklar hem kendilerinin hem de doktorlarının iletişim bilgilerini yaptıkları resmin arkasına yazarak,
başvuru formu ile başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuru formları ve detaylar için
www.epilepsiveben.net adresine ya da 0212 325 3232 numaralı telefona müracaat edilebilir. Ödüller
Ekim 2012 tarihinde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Sanofi Hakkında

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları
doğrultusunda tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya çapında
sağlık alanındaki yedi güç kaynağı şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, sık
rastlanmayan rahatsızlıklar, tüketici ürünleri, gelişen pazarlar ve hayvan sağlığı. Sanofi Paris
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi
için: www.sanofi.com
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