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Sanofi Pasteur Dünya Menenjit Günü’nde 
menenjit hastalığına dikkat çekiyor 

24 Nisan Dünya Menenjit Günü kapsamında tüm dünyada her yıl yaklaşık 50 bin¹ 
kişinin ölümüne neden olan meningokok menenjiti ile mücadele için bilinçlendirme 
çalışmaları yürütülüyor. Sadece 24 saat içinde ölüme yol açabilen hastalığa karşı 
korunmak için en önemli çözüm aşı. Sanofi Grubu’nun lider aşı kuruluşu Sanofi 

Pasteur, menenjit hastalığına karşı farkındalığı arttırmak, halkı bilinçlendirmek ve 
hastalıkla mücadele etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Mart 2013’ten beri 

Türkiye’de de bu çok tehlikeli hastalığa karşı aşı ile korunmak mümkün.  
 

21 Nisan 2015 / İstanbul – Dünyada her yıl yaklaşık 1,2 milyon bakteriyel menenjit vakası 
görülmektedir ve bunlardan 135.000’i ölümle sonuçlanmaktadır¹. Türkiye’de ise Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 ölüm istatistiklerine göre 5 yaş altında ölen her 10 çocuktan 1’i 
meningokokal enfeksiyonlar nedeniyle ölmektedir². Bu ölümcül hastalığa dikkat çekmek 
amacıyla, her yıl 24 Nisan Dünya Menenjit Günü’nde hastalığın önemini vurgulayacak 
farkındalık çalışmaları yürütülüyor. 26 ülke ve 39 örgüt tarafından desteklenen Dünya 
Menenjit Günü, menenjit hastalığına karşı farkındalığı arttırmak ve hastalıkla mücadele 
etmek amacıyla 2004 yılında dünya literatürüne girdi. 20-25 Nisan 10. Avrupa Aşı haftasına 
denk gelen Dünya Menenjit Günü kapsamında Sanofi Pasteur, dünyada milyonlarca insanın 
ölümüne neden olan hastalığın aşı ile önlenebileceği konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. 
 

Ciddi bir bakteriyel hastalık olan menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların 
enfeksiyonudur. Menenjitin en sık görülen türlerinden biri olan Meningokokal hastalık kan 
enfeksiyonlarına (septisemi) da sebep olabilmektedir. Öngörülemeyen ve başlangıçta özgül 
belirtisi olmayan hastalıklardan biri olan Meningokokal hastalığı, bu özelliği ile tanı ve tedavi 
için yeterli zaman bırakmadığından, bir çocuğun ölümüne 24 saat içerisinde neden olabiliyor. 
İnvazif Meningokokal Hastalıklara karşı geliştirilen modern aşılar Türkiye’de de mevcut. 
Sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir gelecek için Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Sanofi Pasteur, 
geliştirdiği aşılarla çocukları tehlikeli bulaşıcı hastalıklara karşı korumayı hedefliyor.  

 
“24 Nisan Dünya Menenjit Günü’nde Menenjit hastalığına dikkat çekiyoruz” 
Meningokokal hastalıklara karşı korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu söyleyen 
Sanofi Pasteur Türkiye & İran Genel Müdürü Dr. Emin Turan “24 Nisan Dünya Menenjit 
Günü’nde de bu çok tehlikeli hastalığa özellikle dikkat çekip farkındalık yaratmak, hastalıkla 
mücadele etmek ve halkın bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Aşı 
endüstrisinde bir lider olarak, hayatın her aşamasında hastalıkları önleyerek geliştirdiğimiz 
aşılarla yarınları yaşatıyor olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 
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Sanofi ve Sanofi Pasteur Hakkında 

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda 
tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi’nin 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.tr  
 

Sanofi’nin aşı şirketi olan Sanofi Pasteur, her yıl bir milyar dozdan fazla aşı temini ile, dünya genelinde 
500 milyonun üzerinde kişinin bağışıklanmasını sağlamaktadır. Aşı endüstrisinde bir lider olan Sanofi 
Pasteur, 20 hastalığa karşı koruma sağlayan, dünyanın en kapsamlı aşı ürün gamına sahiptir. Şirketin 
vizyonu olan «geliştirdiğimiz aşılar yarınları yaşatıyor» yüzyılı aşkın bir temele dayanmaktadır. 
Tamamen aşılara odaklı çalışan dünyadaki en büyük şirket olan Sanofi Pasteur, yeni aşı araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri için her gün bir milyon Euro’dan fazla yatırım yapmaktadır. Daha fazla bilgi için: 
www.sanofipasteur.com  
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