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2013 Başarı Ödülleri Genzyme Türkiye’nin oldu

Nadir görülen hastalıklar alanında lider Genzyme şirketinin Kıtalararası Bölge
kapsamında düzenlediği “The Spirit of Hope/Umudun Ruhu” konulu toplantıda,
2013 yılının Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Toplam üç kategoride beş ödülün
verildiği törende Genzyme Türkiye, iki kategoride üç ödülün sahibi oldu.

Genzyme Kıtalararası Bölge’nin düzenlediği “The Spirit of Hope/Umudun Ruhu” konulu
toplantıda ‘2013 Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. 3-6 Şubat 2014 tarihlerinde Atina’da
düzenlenen ödül töreninde Genzyme Türkiye, biri Girişimcilik ve Gelişimcilik, ikisi Empati
Kurmak ve Aksiyona Geçmek kategorilerinde olmak üzere toplam üç ödül kazandı.
Genzyme çalışanları iki kategoride üç ödülün sahibi oldu
En ilham verici, hedef odaklı ve katma değer sağlayan performansları değerlendirmek
amacıyla verilen 2013 ödüllerinde, Genzyme Türkiye’ye başarılı performanslarıyla ödülleri
getiren Marka Müdürü Hakan Zaro, Bölge Bilimsel Tanıtım Sorumlusu Orkun Bozdemir
ve Bölge Bilimsel Tanıtım Sorumlusu Fahriye Alpdağ oldular. Hakan Zaro, Girişimcilik ve
Gelişimcilik kategorisinde ödül alırken, Orkun Bozdemir ve Fahriye Alpdağ, Empati Kurmak
ve Aksiyona Geçmek kategorisindeki ödülleri Türkiye’ye kazandırdılar.
Nadir hastalıklarla ilgili yürütülen 3gen Projesi, Genzyme’a ödül getirdi
GenPro, GenPart ve GenLoop projelerini tek çatı altında toplayan 3gen Projesi, Türkiye’de
nadir hastalıklar kategorisinde yer alan lizozomal depo hastalıklarıyla mücadeleyi hedefliyor.
3gen hasta, hekim ve hemşirelere yönelik 3 boyutlu ve uzun soluklu bir tedavi destek

programıdır. 3gen, yaptığı her işte hastayı merkezinde tutarak, Genzyme’ın geliştirdiği farklı
destek programlarını bir şemsiye altında topluyor.
3gen şemsiyesinin altında yer alan Genpro Hekim Destek Programı, lizozomal depo
hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen uzman hekimleri buluşturan profesyonel destek
programıdır. Genpro Hekim Destek Programı kapsamında 2013 yılı içerisinde lizozomal depo
hastalıkları ile ilgili 14 şehirde yapılan toplantılarla birçok farklı branştan 391 hekime ulaşıldı.
3gen şemsiyesi altında yer alan Genpart Hemşire Destek Programı, hemşirelerin lizozomal
depo hastalıklarının tedavisi ve Enzim Replasman Tedavisi infüzyonlarının hazırlanması
konularında bilgilerini güncellemek üzere tasarlanmış bir destek programıdır. 2013 yılı
boyunca, Genpart Hemşire Destek Programı ile Türkiye genelindeki 24 klinikte görev
yapan 144 hemşireye İnfüzyon Teknikleri konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi.
Genzyme, nadir görülen hastalıklar alanında lider
Nadir görülen hastalıklar alanında lider Genzyme, bu alanda tedavi yöntemleri geliştiren öncü
şirketler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği tarafından toplumda 2 bin kişiden 1 kişiyi veya
daha azını etkileyen hastalıklar “nadir” olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde 350 milyon
kişiyi, yalnızca Avrupa ve Amerika’da ise 60 milyon kişiyi etkileyen yaklaşık 6000’den fazla
nadir hastalık görülmektedir. Nadir hastalıkların %80’i genetik kökenlidir ve Ulusal Sağlık
Enstitüsü verilerine göre, nadir hastalığı olan her iki kişiden biri çocukluk çağında
etkilenmektedir.

Genzyme hakkında
Sanofi çatısı altında faaliyet gösteren Genzyme, nadir rastlanan ve ölüme kadar varabilen ciddi
komplikasyonlara sahip lizozomal depo hastalıklarına sahip hastalar için, hayatlarını değiştirebilecek
tedaviler geliştirilmesinde ve sağlanmasında 30 yıldır öncü konumunda bulunmaktadır. 1991 yılında
Gaucher hastalığının tedavisi ile başlayan yolculuğunda Genzyme, enzim replasman tedavisinde en
geniş tecrübeye sahip biyoteknoloji firmasıdır. Hedeflerimize, gerçekleştirdiğimiz birinci sınıf
araştırmalar sayesinde ve çalışanlarımızın azim ve şevkleriyle ulaşmayı başardık. Emeğimizi, nadir
rastlanan hastalıklar ve multipl skleroz odağımızla, hizmet verdiğimiz hastalar ve ailelerinin
yaşamlarında olumlu bir etki oluşturmaya adadık. Bu hedef bize her gün rehberlik ediyor ve esin
kaynağımızı oluşturuyor. Genzyme’ın tüm dünyadaki ülkelerde tıbbın hizmetine sunduğu hayatı
değiştirici nitelikteki tedavi portföyü, tıpta çığır açan ve hayat kurtaran ilerlemeleri temsil etmektedir.
Genzyme, bir Sanofi şirketi olarak, dünyanın en büyük ilaç şirketlerin birinin kaynaklarından
yararlanmakta olup, hastaların yaşamlarını iyileştirmeye adanmışlıkla çalışmaktadır.

