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Nadir Hastalıklar Günü için ‘Günbegün, El Ele’ 
   

28 ŞUBAT NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ, BU YIL DA HASTA 
YAKINLARI İÇİN DESTEK VE FARKINDALIK ÇAĞRISI YAPIYOR 

 
Sanofi Grubu bünyesinde bu alanda öncü olan Genzyme, “Nadir Hastalıklar Günü” için 

farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl “Günbegün, El Ele” (Day by day, hand in hand)  
temasıyla tüm hastalara ve hasta yakını milyonlarca aileye, eşe, amcaya, kuzene, 

büyükanneye, büyükbabaya ve arkadaşa beraberlik ve destek çağrısı yapıyor.  
 

24 Şubat 2015 / İstanbul: Tıp profesyonellerinin teşhis koymalarının yıllar sürebileceği, hatta 

pek çok hekimin teşhis koyamadığı ve hastayı ölüme kadar götürebilen az görülen 

hastalıklar, tıp literatüründe “nadir görülen hastalıklar” olarak adlandırılıyor. Sanofi Grubu 

bünyesinde nadir hastalıklar alanında öncü olan Genzyme, “Günbegün, El Ele” temasıyla, 

tüm hastalara ve hasta yakınlarına, tedavi süreçlerine destek olmaları için farkındalık çağrısı 

yapıyor. 

 

Avrupa Birliği tarafından toplumda 2 bin kişiden 1 kişiyi veya daha azını etkileyen hastalıklar 

“nadir” olarak kabul ediliyor. Çoğunlukla genetik nedenlerden kaynaklanan bu hastalıkların 

yaygın görüldüğü ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Dünya genelinde 350 milyon kişiyi, 

Avrupa ve Amerika’da 60 milyon kişiyi, Türkiye’de ise 5 milyon kişiyi etkileyen yaklaşık 

6000’den fazla nadir hastalık görülmektedir.* Ulusal Sağlık Enstitüsü verilerine göre, nadir 

hastalığı olan her iki kişiden biri çocukluk çağında etkilenmektedir.  

 
Nadir Hastalıklar Günü, 2008’den beri dünya gündeminde   
Nadir Hastalıklar Günü, nadir hastalıkla birlikte oluşan yalnızlığı aşmanın ve paylaşmanın bir 

yolu olarak görülüyor. Nadir Hastalıklar Günü, ilk olarak 2008 yılında 46 ülkede 502’den fazla 

nadir hastalık hasta derneğini temsil eden sivil toplum kuruluşu olan EURORDIS (Avrupa 

Nadir Hastalıklar Hasta Derneği) tarafından başlatıldı. Şubat’ın 29 çektiği yıllarda ise, 29 

Şubat Nadir Hastalıklar Günü olarak kabul ediliyor. 
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Hasta yakınları Nadir Hastalıklar için “Gün Be Gün, El Ele” 
Genetik kaynaklı hastalıklar alanında lider Genzyme, Türkiye’de nadir hastalıkla birlikte 

oluşan yalnızlığı paylaşmak ve farkındalığı artırmak için "Nadir hastalıkla yaşama" temalı 

“Günbegün, El Ele” temasıyla hasta yakını milyonlarca aileye, eşe, amcaya, kuzene, 

büyükanneye, büyükbabaya ve arkadaşa sesleniyor.  

 
 

Nadir hastalıklarda erken teşhis önemli 
Genzyme Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Sökmen, Genzyme’ın 20 yılı aşkın süredir genetik 

geçişli hastalıklar alanında çalışmalar yürüttüğünü belirterek “Bu hastalıkların tedavi alanı 

geçtiğimiz birkaç yılda hızlı bir gelişme kaydetti. Nadir görülen hastalıklarla mücadele eden, 

hastaların hayatlarını değiştirecek çığır açıcı tedaviler geliştirip, yeniliklere birlikte imza 

atacağımız heyecan verici bir vizyonu paylaşıyoruz. Nadir hastalıklarda erken teşhis ve 

tedavi hastaların hayat kalitelerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden, ne kadar 

yüksek farkındalık olursa o kadar iyi sonuçlar elde edilecektir. Genzyme Türkiye olarak, daha 

çok hastaya çözüm ulaştırmak için, doktorlarla el ele bir aile gibi çalışmaktayız" diye konuştu. 

 
 
Genzyme hakkında 
Sanofi çatısı altında faaliyet gösteren Genzyme, nadir rastlanan ve ciddi boyutlarda güçten 
düşmeye sebep olan hastalıklara yakalanan hastalar için, hayatı değiştirebilecek tedaviler 
geliştirilmesinde ve sunumunda 30 yılı aşkın öncü konumunda bulunmaktadır.  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 şirketlerinden birinin kaynaklarından yararlanmakta olup, hastaların yaşamlarını 
iyileştirmeye adanmışlıkla çalışmaktadır. www.genzyme.com adresli internet sitesinden daha 
fazla bilgiye ulaşabilirsiniz 
 
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.tr  
 
* Kaynak: AIFD’nin 28.02.2013 tarihli web sayfa haberi. 
 

http://www.genzyme.com/
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