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Sanofi-aventis’in bahar temizliği 

“eskileri” Lösev ile “yeni” yaptı 

 

-Sanofi-aventis Türkiye çalışanlarının düzenlediği "bahar temizliği" kampanyası, 
LÖSEV aracılığı ile lösemili çocuklara yardım eli uzattı.- 

 

Sanofi-aventis’in “Sizin eskiniz başkasının yenisi olabilir” prensibiyle yılda iki kere 
düzenleyeceği  “Bahar Temizliği” kampanyasının ilki lösemili çocukların yardıma muhtaç 
ailelerine ulaştı. Kullanılmayan eşyaların bağışlanmasıyla sanofi-aventis Türkiye, LÖSEV’in 
hâlihazırda 5000 lösemili çocuk ve aileleri için yürüttüğü yardım çalışmalarına destek verdi.  

 

Eylül - Ekim aylarında gerçekleştirilen kampanya boyunca, tüm sanofi-aventis çalışanları 
kullanılmayan her türlü kıyafet, kırtasiye, mutfak eşyası, elektronik eşya ve temizlik 
malzemelerini LÖSEV’e bağışladı.  

Daha sonra sanofi-aventis’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır ofislerinde bir araya 
getirilen eşyalar, LÖSEV aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine teslim 
edildi.  

 

Sanofi-aventis eş zamanlı olarak LÖSEV’e para yardımı yaparak ve tebrik kartları alarak 
lösemili çocukların tedavisine katkıda bulundu. 
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LÖSEV hakkında 

Lösemiye veya diğer kan hastalıklarından birine yakalanan çocukların, sağlık ve eğitim başta 
olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan LÖSEV 
(Lösemili Çocuklar Vakfı), bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda 
ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektedir.  

Hâlihazırda 5 bin çocuğun yanı sıra her yıl eklenen 1200’a yakın yeni vakanın ve 
ailelerinin sıkıntılarını paylaşan LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin 
yanı sıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma 
aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.  

LÖSEV, topladığı yardımlarla, özellikle dar gelirli aileleri, lösemili çocuk ile diğer çocukları 
arasında seçim yapmaya götüren tedavi sürecinde hastalara ve ailelerine destek vermektedir.  

 

Uygulanan tedavinin olumlu sonuç verebilmesi için çocukların steril ortamda olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca tedavinin belli aşamaları tamamen hastane ortamında 
gerçekleşmektedir. Fakat bu uzun süreç, lösemili çocukların okul ortamından ayrı kalmalarına 
ve eğitimlerinin aksamasına sebep olmaktadır. Çocukların eğitimlerinin yaşıtlarıyla aynı 
seviyeye ulaşabilmesi için LÖSEV, kendi bünyesinde resim, müzik, İngilizce, bilgisayar, 
drama, kültür-sanat ve Türkçe dersleri vermektedir. Bunun için LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR OKULU 
kurulmuştur ve okulda 5-6 yaş anasınıfı, 6-12 yaş ilköğretim, 12-18 yaş ortaöğretim olmak 
üzere 100'ü aşkın öğrenci ders görmektedir. Çocukların sosyal-kültürel gelişmelerine katkıda 
bulunmak için, tiyatro, sinema, gezi gibi etkinlikler de sürdürülmektedir. Çocukların kalemden 
deftere, okul çantasından önlüğe her türlü ihtiyacı ve okula geliş gidişleri LÖSEV tarafından 
karşılanmaktadır.  

 

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı Türkiye’de ve Uluslararası platformda yürüttüğü çalışmalar 
sonucu, Birleşmiş Milletler tarafından lösemi ve çocukluk çağı kanser araştırmaları hakkında 
danışman kuruluş olarak ilan edilerek Türkiye’nin ve dünyanın saygın kuruluşları arasındaki 
yerini almıştır. 

 

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. 

 

 

  

 
 


