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Sanofi Pasteur, Flu Fest (Grip Festivali) ile 
çalışanlarını aşıladı 

 
Grip vakalarının arttığı bugünlerde Sanofi, ilk kez düzenlediği Flu Fest (Grip 
Festivali) ile çalışanlarını bilgilendirip aşıladı. Salgın bir hastalık olan grip 

konusunda çalışanlarına eğitim veren Sanofi'nin etkinliğine Sanofi Türkiye- 
Orta Doğu Başkan Yardımcısı Pius Hornstein ve Sanofi Türkiye Ülke Başkanı 

Jacques Nathan da mesajlarıyla katıldı. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Flu Fest 
(Grip Festivali) geleneksel hale gelerek ileriki yıllarda da düzenlenecek.  

 
Grip, özellikle risk gruplarında ve 65 yaş üzerindeki kişilerde önemsenmesi gereken, şeker, 
kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkları olan kişilerde mevcut sorunların ağırlaşmasına neden 
olabilen ve daha ağır seyreden, buna karşılık Türkiye’de önemi yeterince bilinmeyen bir 
enfeksiyon hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre mevsimsel grip salgınlarında tüm 
dünyada her yıl 3-5 milyon kişi gribe bağlı ciddi sağlık sorunları yaşıyor, 300 bin ila 500 bin 
kişi ise grip sebebiyle hayatını kaybediyor. Aşılanmak grip hastalığından korunmanın en 
önemli yolu olarak kabul edilyor. Grip özellikle kış aylarında, iş gücü kaybının artmasında 
önemli paya sahip. 
 
Dünyanın en büyük grip aşısı üretici Sanofi Pasteur, Türkiye’de grip aşısını Türk halkının 
kullanımına sunan ilk kuruluş olarak, 1989’dan beri ülkemizde hizmet veriyor. 
 
Sanofi’nin aşı alanında hizmet veren kuruluşu Sanofi Pasteur, Sanofi grup çalışanlarında grip 
hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla şirket içinde Flu Fest (Grip Festivali) 
etkinliği düzenledi. Etkinlik bundan sonraki yıllarda da şirket takviminde yer alarak 
gelenekselleştirilecek. Bu yıl 1’incisi düzenlenen Flu Fest (Grip Festivali) kapsamında 
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aralarında Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Jacques Nathan, Sanofi Türkiye - Orta Doğu Başkan 
Yardımcısı Pius Hornstein, Sanofi Pasteur Orta Doğu – Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı 
Eman Aly ve Sanofi Pasteur Türkiye-İran Alt Bölgesi Genel Müdürü Emin Turan’nın da 
bulunduğu Sanofi çalışanları önce bilgilendirildi, sonra grip aşısı oldu. 
 
 
 
 
Sanofi Pasteur hakkında 
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 « yaşamı korumak için aşılar geliştirmek » 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   

http://www.sanofipasteur.com/

