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Sanofi Pasteur,  
Kuduz Kontrolü İttifakı ile  

Dünya Çapında bir İşbirliği Anlaşması 
İmzalıyor 

   
- İhmal edilen hastalıklar arasında yer alan kuduz, dünyada her on 

dakikada bir kişinin ölümüne neden oluyor1 - 

Sanofi-aventis Grubu’nun (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) aşı bölümü sanofi pasteur ve Kuduz 
Kontrolü İttifakkı (Alliance for Rabies Control, ARC), bu ölümcül hastalıkla savaşta  korunmanın önemi 
hakkında bilinci artırmak için, dünya çapında bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını açıkladılar. Kuduz 
ihmal edilen bir hastalık, ancak dünya genelinde her on dakikada bir, bir kişinin hayatını kaybetmesine 
neden oluyor1. Sanofi Pasteur ve ARC, kuduzla ilgili bilinçlendirme ve eğitim programları başlatarak, bu 
hastalığın neden olduğu acıları dindirmeye yardımcı olmayı hedefliyor. 
 
Kuduz Kontrolü İttifakı Genel Müdürü Deborah Briggs açıklıyor : “Kuduzla mücadele, sağlık sektörünün 
bütün aktörlerinin, dünya genelinde gerçek bir sorumluluk bilinciyle harekete geçmelerini gerektiriyor. 
İttifak, kuduzu önlemeye yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, bilgileri paylaşmak ve fon toplamak 
amacıyla, kamu kuruluşları ve özel sektörle işbirliği içinde çalışıyor. Sanofi Pasteur her zaman ARC’nin 
önde gelen destekçilerinden biri oldu ve bugün, kuduzla ilgili yeni girişimler başlatmak için ilişkilerimizi 
daha da güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz.” 
 
Sanofi Pasteur ‘ün Başkanı ve CEO’su Wayne Pisano ise şöyle diyor: “Kuduzla mücadele alanındaki 
taahhüdümüzü güçlendirmekten gurur duyuyoruz. Kuduz, Asya’da ve Afrika’da 120 yıldan beri, yani 
Louis Pasteur’ün 1885’te ilk kuduz aşısını uygulamasından bu yana, halk sağlığı için önemli bir tehdit 
oluşturmaya devam ediyor. Özellikle çocuklar hastalığın tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Sanofi 
Pasteur, bu ölümcül ancak aşıyla önlenebilen hastalıkla mücadeleye katılmaktan gurur duyuyor.” 
 
Dünya Kuduz Günü, faaliyete geçmek için eşsiz bir fırsat 
Sanofi Pasteur, ARC tarafından yürütülen Dünya Kuduz Günü’nün resmi sponsorları arasında yer alıyor. 
Dünya Kuduz Günü, hayvanları olduğu kadar insanları da etkileyen kuduz hastalığının önlenmesi için 
dünya genelinde yürütülen tek etkinlik. İlk kez 2007 yılında gerçekleştirilen Dünya Kuduz Günü’nde,  74 
ülkeden 54 milyon insana kendi dillerinde eğitici mesajlar ulaştırılmıştı. Kuduz riskinin en yüksek olduğu 
bölgelerde yaşayan insanları hedef alan bu etkili mesajlar, ölüm oranlarının azalmasına yardımcı oldu. 
ARC ve ortakları, her yıl 28 Eylül’de Dünya Kuduz Günü etkinliklerinin kapsamını genişletmek ve 
etkilerini artırmak için girişimlerde bulunuyor. 
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Her 10 dakikada bir 1 kişi kuduz hastalığından ölüyor (1) 
Kuduz ihmal edilen, ancak bedeli hala çok yüksek olan bir hastalık. Her yıl 55 000 kişinin bu hastalık 
nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ölümlerin büyük kısmı Asya ve Afrika’da gerçekleşiyor1. 
Tanımadıkları köpeklerden uzak durma konusunda erişkinlerden daha az çekinceli davranmaları ve 
yüzlerinden veya kol ve bacaklarından daha sık ısırılmaları nedeniyle, çocuklar daha büyük bir tehlike 
altında bulunuyor. Kuduz, özellikle endemik ülkelerde kırsal kesimde hafife alınıyor: ölümlerin %84’ü 
Asya ve Afrika’nın kırsal bölgelerinde görülüyor. 

 
Kuduzdan korunmanın tek etkili yöntemi aşı olmak 
Dünya Sağlık Örgütü, kuduzun köpekler arasında yaygın olduğu bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik 
koruyucu aşılama kampanyalarının uygulamaya konmasını öneriyor. Kuduz virüsüne maruz kalmadan 
önce yapılacak aşı uygulaması, laboratuar personeli, veterinerler ve hayvanlara yakın çalışan diğer 
meslek sahipleri ile, hastalığın yaygın görüldüğü bölgelere seyahat eden kişiler gibi, yüksek risk altında 
bulunanlara da öneriliyor. Ciddi ısırılma sonrasında hastalığın önlenmesi içinse, hem kuduz aşısıyla aktif 
bağışıklama, hem de kuduz immünglobülinleriyle pasif bağışıklama yapılması gerekiyor. Sanofi 
Pasteur’ün kuduz hastalığının önlenmesine yönelik ürünleri  ile (kuduz aşısı ve immünglobülinler) son 20 
yılda yüz kadar ülkede, 20 milyondan fazla kişi tedavi edildi.  
 
Kuduz aşısı, aşı tarihinde bir dönüm noktası oluşturuyor.  Louis Pasteur, 1885 yılında kuduz bir köpek 
tarafından ısırılan küçük Joseph Meister’i 10 gün süreyle aşılayarak hastalığa yakalanmaktan 
kurtarmıştı. 
 
Kuduz hakkında 
Kuduz, hayvandan hayvana veya hayvandan insana tükürükle bulaşan bir akut viral ansefalittir. 
Tükürükte bulunan virüs, periferik sinir sonlanmalarına bağlanarak, beyne kadar ilerler. Bütün memeliler 
kuduz hastalığına yakalanabilir. İnsanlara bulaşan kuduz hastalığının başta gelen kaynağı kuduz 
köpeklerdir. Dünya genelinde bildirilen kuduz hayvan ısırmalarının büyük bir kısmını köpekler 
oluşturmaktadır. 

Kuduz Kontrolü İttifakı Hakkında 
Kuduz Kontrolü İttifakı (Alliance for Rabies Control, ARC), dünya genelinde kuduzla mücadele alanında 
faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ARC’nin misyonu, kamuoyunu kuduz hakkında 
bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve hastalıkla mücadele etmektir. ARC kuduzla mücadeleye yönelik 
programları ve eğitim çalışmalarını destekler.  
ARC, kamu kuruluşları ve özel sektörde kuduz alanında insan veya hayvan sağlığı, vahşi hayvanlar 
veya hayvanların korunmasına yönelik faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan uzmanları bir araya 
getirerek, ortak vizyona sahip bir yaklaşımla, hem hayvanlara hem de insanlara yönelik koruma 
programları oluşturmak amacıyla kurulmuştur. ARC, ortak kurum ve kuruluşlarla beraber, Dünya Kuduz 
Günü kampanyalarını da yürütmektedir. (www.rabiescontrol.net) 

 
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.  
Sanofi-aventis Grubu’nun aşı bölümü olan Sanofi Pasteur, 2008 yılında 1,6 milyar doz aşıdan fazlasını 
temin ederek dünya çapında 500 milyondan fazla insanın bağışıklanmasını sağlamıştır. Aşı sanayinde 
bir dünya lideri olan sanofi pasteur, yeryüzündeki en geniş aşı gamı ile 20 bulaşıcı hastalığa karşı 
koruma sağlamaktadır. Şirketin mirası olan hayatı koruyan aşılar üretme felsefesi, yüz yılı aşkın bir 
geçmişe sahiptir.  
Sanofi Pasteur, faaliyet alanı yalnızca aşılara adanmış en büyük şirkettir. Her geçen gün, firma 
araştırma ve geliştirme çalışmaları için 1 milyon Avro’nun üzerinde yatırım yapmaktadır. Daha fazla bilgi 
için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:  
www.sanofipasteur.com veya www.sanofipasteur.com.tr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rabiescontrol.net/
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İleriye yönelik beyanatlar  
Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reformu Anlaşması’nda Bu basın bülteni, 
1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar içermektedir. Ileriye dönük beyanatlar, tarihsel 
gerçekler degildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandıgı varsayımları; gelecekteki 
operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve gelecek performansa yönelik 
beyanatları kapsamaktadır. Ileriye dönük beyanatlar, sıklıkla, “beklemek”, “öngörmek”, “inanmak”, “niyetinde olmak”, “tahmin 
etmek”, “planlamak” ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda ifade 
edilen beklentilerin makul olduguna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye dönük bilgi ve beyanatların, pek çogu önceden 
bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve belirsizliklere tabi oldugu, gerçek sonuçlar ve 
gelişmelerin, bu ileriye dönük bilgi ve beyanatlar kapsamında ifade veya ima edilen veya projekte edilenlerden farklılık 
gösterebileceği konusunda uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler, digerleriyle birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili 
belirsizlikleri, pazarlama sonrasında yapılacak olanlar da dahil olmak üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve 
EMEA gibi saglık otoritelerinin, ilaç adayları ile ilgili olarak başvurusu yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik 
uygulamanın onaylanması veya onaylanmamasına dair kararlarını ve bu ilaçların piyasaya verilmesini veya ticari potansiyelini 
etkileyebilecek ürün bilgisi veya diger konularla ilgili kararları, onaylanan ürün adaylarının ticari başarısının garanti 
edilememesini, gelecekte tedavi alternatiflerinin ruhsat onayı alma ve ticari başarıya ulaşma olasılıgını ve sanofi-aventis 
tarafından SEC ve AMF’ye gönderilen dosyalarda tartışılan ve tanımlanmış olanlarla beraber, sanofi-aventis’in Form 20-F’de 
yer alan, 31 Aralık 2008’de sona eren yıla ait yıllık raporundaki “Ileriye Dönük Beyanatlarla Ilgili Uyarıcı Beyanatlar” ve “Risk 
Faktörleri” başlıkları altında listelenenleri kapsamaktadır. Sanofi-aventis, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye 
dönük bilgi ve beyanatları ile ilgili güncelleme veya düzeltme yapma konusunda bir yükümlülük üstlenmemektedir 

 
 
 
Referanslar: 
(1) DSÖ Kuduz Olgu Bildirimi N°99 Aralık 2008 Revizyonu. Belgeye aşağıdaki adres üzerinden 
ulaşabilirsiniz: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/ 
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