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Sanofi-aventis basın bülteni 

31 Mayıs 2010 

 

 

Sanofi-aventis’in Sıtma ile Mücadelesine  
Büyük Ödül  

 
 

Sanofi-aventis Yenilikçi Sıtma İlaçlarına Erişim Programı ile 2010 Küresel İş 
Dünyası Koalisyonu Çekirdek Yeterlilik Ödülünü Kazandı 

 
 
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) yürüttüğü İhmal Edilen Hastalıklar İçin İlaç İnsiyatifi 
(DNDi) ile Yenilikçi Sıtma İlaçlarına Erişim ortaklık programıyla 2010 Küresel İş Dünyası Koalisyonu 
tarafından verilen Çekirdek Yeterlilik Ödülü’ne layık görüldü. Her yıl HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmaya karşı 
verilen savaşta rol alan küresel oyuncuları onurlandıran Küresel İş Dünyası Koalisyonu,  sanofi-aventis’in 
ödülünü 8 haziran 2010 tarihinde ABD'nin Washington kentinde sunacak.  
 
Sanofi-aventis antimalaryal tedavisi için geliştirdiği Coarsucam™/ Artesunate Amodiaquine Winthrop® 
(“ASAQ”)’un ve DNDi ile gerçekleştirdiği dağıtım ortaklığı ile Çekirdek Yeterlilik ödülüne hak kazandı. 
ASAQ spesifik olarak Sahra-altı Afrika’da yaşayan en yoksul hastaların bir kısmını ve özellikle de çocukları 
tedavi etmeyi hedefleyen ilk antimalaryal tedavidir.  Bir erişkinin tedavisi için 1 dolardan ve bir çocuğun 
tedavisi için de 0.50 dolardan düşük bir maliyetle kar amacı gütmeyen kuruluşlara verilen ASAQ hasta 
uyumunu arttırmak ve sıtma parazitlerinin hastalığa karşı direnç geliştirme riskini azaltmak üzere 
tasarlanmıştır. ASAQ 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) ön-yeterlilik almış ve o zamandan 
beri Sahra altı Afrika ülkelerinde 50 milyondan fazla ASAQ dağıtılmıştır.   
 
Sanofi aventis'te İlaçlara Erişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Robert Sebbag: “ASAQ geliştirme 
ortaklığı sanofi-aventis’in dünya çapında sağlığın korunması ve hasta ihtiyaçlarına hizmet etme konusunda 
kendini adamışlığını kanıtlamaktadır.  Bu, ortak paylaşılan bir amaç için birlikte çalışarak ve uzmanlık, bilgi 
ve kaynaklarımızı birleştirerek hastalar için sağlayabileceğimiz yararlar konusunda herkese bir örnektir.  
Sanofi aventis ve DNDi’daki ortaklarımız adına bu ödülü almaktan gurur duyuyorum"  dedi.  
 
Küresel İş Dünyası Koalisyonu CEO’su John Todstrom programın önemi ve başarısını onaylayarak şunları 
söyledi:  “Sıtma gibi hastalıklara karşı verilen mücadelede iş dünyasının desteği zaruridir.  Özel sektörün -
küresel rekabetin talepleriyle bilenmiş- erişim, altyapı ve yetkinlikleri güçlü varlıklardır.  Sanofi-aventis’in 
ASAQ programı günümüzün en büyük üç tehdidinden birinin çözümü konusunda reel sonuçlar üretmiştir.  
Fazlasıyla hak ettikleri başarılarından ötürü onları tebrik ediyoruz." 
 
Ödül hakkında yorum yapan DNDi İcra Direktörü Dr. Bernard Pecoul ise şunları söyledi:  “ASAQ hasta 
tedavisi alanında gerçek bir yenilik ortaya koymaktadır.  Bu yeni tedavinin geliştirilmesinde DNDi’nin 
oynadığı rolle gurur duyuyoruz ancak bunun da ötesinde bu proje bizlere birlikte çalışarak nelerin 
başarılabileceğini göstermiştir.  Bu ödül sayesinde sanofi-aventis'le gerçekleştirilen bu inovatif ortaklığın 
hak ettiği takdiri topladığını görmekten mutluyuz.”  
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ASAQ Hakkında 
Sanofi-aventis ve DNDi ortaklığı tarafından sadece 3 yıl içerisinde geliştirilen ve üretimi Fas’ta yapılan 
ASAQ hükümetlere ve kar amacı gütmeyen organizasyonlara düşük maliyetlerle verilmiştir.  Sabit dozlu bu 
ilaç kombinasyonu hastanın tedavi uyuncunu arttırmak üzere tasarlanmıştır ve WHO'nun sıtma hastaları 
için parazitlerin direnç geliştirme riskini azaltan, yüksek kalitede, etkili tedaviler üretilmesine ilişkin talebini 
de yerine getirmiştir.  Günde bir kere olmak üzere üç gün boyunca alınması gereken bu ilaç, özellikle de 
okuma yazma bilmeyen hastalar için dozları karıştırma olasılığını en aza indirmek üzere mümkün olan en 
basit doz rejimini,  ambalajlar üzerinde renk kodlarını ve resim yazılarını sağlayarak Sahra-altı Afrika’nın 
bazı en zorlu koşullarında yaşayan çocuk ve erişkinleri hedef almak üzere özel olarak tasarlanmıştır.  
ASAQ sıtma hastalığının önlenmesi ve yönetimi amacıyla geniş kapsamlı bir bilgi malzemesi ve araçları 
setiyle birlikte sıtmaya-endemik ülkelerin hükümetlerine ve diğer bölge aktörlerine sunulmuştur.  Bu araçlar 
bilimsel uzmanlar, doktorlar, hemşireler, toplum sağlığı ajansları ve hatta aileleri ve okul çocuklarını da 
kapsamak üzere sağlık hizmetleri zincirinde yer alan tüm halkalara göre adapte edilmişlerdir.  “İlaçların tek 
başına yeterli olmayacağı” görüşümüzle uyumlu olarak sanofi-aventis ve çok sayıdaki ortağımızın 
uzmanlığını harekete geçirerek sıtmayla savaşın tüm cephelerinde destek oluyoruz.   
 
Ortaklık hakkında 
ASAQ programı bir kamu-özel sektör ortaklığıyla üretilecek bir antimalaryal tedaviye ilk örnektir.  2004 
yılının Aralık ayında birlikte çalışmaya karar vererek, hem sanofi-aventis ve hem de DNDi, ASAQ’yu 
sanofi-aventisin tek başına hazırlayabileceğinden yaklaşık bir sene önce hastalar için hazır hale 
getirmişlerdir.  ASAQ’nun geliştirilmesinde her iki ortak da kritik rol oynamışlardır. DNDi çeşitli 
bağışçılardan, özellikle de Avrupalı kamu kuruluşlarından ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nden proje 
için 8 milyon Euro toplarken sanofi-aventis ise 2002 ila 2009 yıllarında kendi sıtma programlarına yılda 6 
ila 10 milyon Euro katkıda bulunmuştur. Buna ilaveten hem sanofi-aventis ve hem de DNDi bir “saha 
izleme programı” oluşturmak üzere Afrikalı bilim adamları ve Sıtma İlaçları Girişimi’nin desteği ile yakın bir 
işbirliği içerisinde çalışmışlardır. ASAQ, Sahra-altı Afrika’nın gerçek-yaşam koşullarında güvenlik ve 
etkinliğinin izlenmesi için bu tarz bir programın geliştirildiği ilk ilaçtır. İzleme programı Dünya Sağlık Örgütü 
ile yakın işbirliği halinde yürütülmüştür ve Afrika’da tüm ilaçların güvenliğini garantiye almaya hizmet 
edecek uzmanlık ve kabiliyetin inşa edilmesine katkıda bulunacaktır.  
 
Sanofi-aventis, İlaçlara Erişim Hakkında 
Sanofi-aventis “İlaçlara Erişim” departmanı kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkelerdeki belirli hastalıklar 
(sıtma, tüberküloz, uyku hastalığı, layşmanyaz, zihinsel hastalıklar ve epilepsi) için sağlık hizmetlerine 
erişim konusunda yaşanan zorluklarla mücadele etmek üzere Grubun çeşitli uzmanlık alanlarını bir araya 
getirmektedir. Sanofi Pasteur’le işbirliği halinde ayrıca aşıyla-önlenebilir hastalıklar için de açılımlar 
geliştirilmektedir. 
 
HIV/AIDS, Tüberküloz ve Sıtma için Küresel İş Dünyası Koalisyonu Hakkında 
Küresel İş Dünyası Koalisyonu (GBC) hastalık yıkımlarını daha hızlı bir şekilde sonlandırmak üzere 
güçlerini hükümetler ve sivil toplum kuruluşları ile birleştiren bir iş dünyası hareketidir. Çeşitli sektörlerle 
birlikte çalışarak ve iş dünyasının şirket varlıklarının koordineli bir şekilde hastalıklarla savaşan varlıklara 
dönüşmesinde aktif rol oynamasını sağlayarak, grup HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmanın insanları, 
toplumları ve ulusları kasıp kavurduğu günlerin son bulacağı zamanın daha hızlı bir şekilde gelmesini 
sağlayabilir.  
 
İhmal Edilen Hastalıklar İçin İlaç İnsiyatifi Hakkında 
İhmal Edilen Hastalıklar İçin İlaç İnsiyatifi (DNDi) özellikle uyku hastalığı, layşmanyaz, Chagas hastalığı ve 
sıtma gibi ihmal edilen hastalıklara yönelik yeni ve gelişmiş tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesi için 
çalışan ve kar amacı gütmeyen bir ürün geliştirme ortaklığıdır.  DNDi bu hastalıklardaki karşılanamayan 
hasta ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla 2003 yılında Brezilyalı Oswaldo Cruz Vakfı, Hindistan Tıbbi 
Araştırma Kurulu, Kenya Tıbbi Araştırma Kurumu, Maleyza Sağlık Bakanlığı, Pasteur Enstitüsü ve Sınır 
Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından kurulmuştur.  WHO/TDR sürekli bir gözlemci olarak işlev 
görmektedir. Endüstri ve akademiyle ortak çalışan DNDi kinetoplastid hastalıklar alanında gelmiş geçmiş 
en büyük Ar-Ge portfolyosuna sahiptir.  DNDi 2007'den beri üç ürün piyasaya sürmüştür: sabit dozlu anti-
malaryaller olan “ASAQ” ve “ASMQ” ve uyku hastalığının ileri aşaması için kombine bir tedavi olan NECT 
(nifurtimoks-eflornitin kombinasyon tedavisi).  
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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.   
 
 
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. İleriye dönük beyanatlar, tarihsel gerçekler 
değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandığı varsayımları; gelecekteki operasyonlar, ürünler ve 
hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve gelecek performansa yönelik beyanatları kapsamaktadır. İleriye 
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 olduğuna 
inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önceden bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü 
dışında olan birçok risk ve belirsizliklere tabi olduğu, 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, diğerleriyle birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili belirsizlikleri, pazarlama sonrasında yapılacak olanlar da dahil 
olmak üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve EMEA gibi sağlık 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 diğer konularla ilgili kararları, onaylanan ürün 
adaylarının ticari başarısının garanti edilememesini, gelecekte tedavi alternatiflerinin ruhsat onayı alma ve ticari başarıya ulaşma 
olasılığını 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 “İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili 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 
 

 
 

 


