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Investigații medicale gratuite pentru 22.000 de români, în 2018
Aproximativ 22.000 de oameni au beneficiat anul trecut de investigații medicale gratuite,
necesare diagnosticării corecte şi complete a unor boli cronice. Întregul demers s-a
desfășurat în peste 200 de spitale, clinici și laboratoare din întreaga țară, atât din mediul
privat, cât și public, cu ajutorul Roche România.
O investiție de peste 17 milioane de lei din partea companiei Roche România reprezintă
bilanțul unor proiecte care au urmărit prevenirea şi diagnosticarea precoce a unor boli
precum cancerul, afecţiunile neurologice, bolile infecţioase şi cele autoimune, dar și
sprijinirea educației pentru sănătate din România.
În plus, 130 de femei cu forme avansate de cancer de sân şi cancer ovarian care se aflau în
imposibilitatea de a obţine la timp tratamentul de care aveau nevoie, din cauza unor întârzieri
în cadrul procesului de rambursare al medicamentului, au beneficiat de acces rapid la
tratament. Mai mult, 33 de pacienți au primit tratament de ultimă generaţie, în cadrul celor 9
studii clinice derulate de Roche în Romania.
“Într-o societate modernă, îngrijirile de sănătate sunt o investiție bazată pe trei piloni
principali: prevenţia, diagnosticul corect şi accesul lărgit la tratament. De aceea, eforturile
noastre în sprijinul comunităţii se concentrează pe aceste direcţii. Pentru noi, comunitatea
înseamnă toţi cei pe care putem să îi ajutăm cu experienţa noastră, fie că vorbim despre
pacienţi, medici, autorităţi sau publicul larg”, a declarat Martine Draullette, General Manager
al Roche România.
Astfel, anul trecut, Roche România a susținut 34 de proiecte de prevenție și educație
medicală, în parteneriat cu asociații de pacienți și organizații non-guvenamentale. Aceste
campanii s-au concentrat pe prevenirea şi creşterea gradului de informare cu privire la unele
afecţiuni cronice grave, precum şi pe importanţa controalelor medicale periodice, măsuri care
pot să ducă, pe termen lung, la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei României.
"Campania de testări gratuite mi-a schimbat viața în mai multe feluri. În primul rând, în lipsa
acestei campanii nu aș fi aflat că am cancer de sân în stadiu incipient și le mulțumesc
organizatorilor că au insistat să fac investigații mai amănunțite, care mi-au salvat viața. În al
doilea rând, m-a făcut să văd viața cu alți ochi, acum mă bucur mai mult de familie și clipele
petrecute împreună" , a declarat o pacientă care a beneficiat de consultații gratuite în cadrul
unei dintre campaniile susținute de compania Roche Romania.
Mai multe detalii puteți găsi în Raportul de implicare în comunitate al Roche România,
publicat pentru al treilea an consecutiv. Raportul conține informații pe larg despre proiectele
desfășurate în cursul anului trecut, în colaborare cu asociații de pacienți și organizații
non-guvernamentale, autorități publice din sănătate, profesioniști din sectorul medical,
precum și cu spitale și institute de renume din țară.
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Despre Roche
Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inoveaza continuu cu
scopul de a îmbunătăți viața oamenilor. Sinergia dintre diviziile de Farmaceutice şi Diagnostic au
transformat Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își propune să ofere
tratamentul potrivit pentru pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.
Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă medicamente
diferenţiate clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei şi afecţiunilor
sistemului nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în
diagnosticul histologic al cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Fondată în 1896,
compania Roche este în permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea,
diagnosticarea și tratarea maladiilor, aducandu-si astfel o contributie sustenabila in societate. Treizeci
de medicamente dezvoltate de Roche - printre care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi
chimioterapice - sunt pe Lista Medicamentelor Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost recunoscută nouă ani consecutiv ca liderul sectorului
farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.
Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2017 compania
avea peste 94.000 angajați la nivel global. În 2017, Roche a investit 10,4 miliarde de franci elvețieni în
cercetare și dezvoltare, compania raportând vânzări de 53,3 miliarde de franci elvețieni. Compania
Genentech, din Statele Unite, este deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este
acţionarul majoritar al companiei Chugai Pharmaceutical, din Japonia.
Despre Roche Romania
Prezent pe piata romaneasca inca din perioada interbelica, Roche isi redeschide reprezentanta locala
in anul 1992. În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche
Romania SRL, urmând ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală
nou înființată.
Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la
prevenție, tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există
nevoi medicale neacoperite încă. Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche
- divizia de farmaceutice și divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind
produse și servicii de înaltă specializare. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați
www.roche.ro.
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