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Roche România, în parteneriat cu Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de
Cancer, lansează un navigator pentru pacientele cu cancer de sân
●
●

Acesta este disponibil pe www.canceruldesan.ro şi va fi distribuit şi în secţiile de
oncologie ale spitalelor din ţară
1.500 de eșarfe de mătase pentru chimioterapie vor fi oferite pacientelor cu cancer
de sân care se află în tratament

Roche România, în parteneriat cu Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România
(FABC), lansează astăzi un navigator pentru pacientele cu cancer de sân, disponibil pe platforma
educaţională www.canceruldesan.ro. De asemenea, cu ajutorul filialelor FABC, Roche România va
distribui navigatorul în secţiile de oncologie ale spitalelor din ţară, împreună cu 1.500 de eșarfe de
mătase pentru chimioterapie. Eșarfele sunt realizate de o pacientă cu cancer de sân și sunt
destinate femeilor care se află sub tratament.
Navigatorul explică, într-un limbaj prietenos şi simplificat, traseul ce ar trebui urmat de către o
pacientă diagnosticată cu cancer de sân, în cadrul sistemului de sănătate din România. Pornind de
la suspiciunea iniţială, investigaţiile ce trebuie efectuate pentru stabilirea diagnosticului,
stadializarea bolii şi tipul de tratament, informaţiile prezentate în cadrul navigatorului au rolul de a
uşura înţelegerea pacientelor şi aparţinătorilor cu privire la paşii de urmat, în cazul unui diagnostic
de cancer de sân.
”Traseul unei paciente în sistemul de sănătate pare adesea complicat şi de multe ori pacientele
diagnosticate cu cancer de sân au nevoie de informaţii şi explicaţii clare cu privire la etapele
diagnosticării şi a intervențiilor necesare tratamentului acestei afecţiuni. Tipul de informaţie cuprins
în acest navigator poate ajuta la scurtarea timpului dintre etapele acestui proces, ceea ce creşte
şansa unui diagnostic şi a unui tratament mai rapid”, a declarat Oana Matei, Group Medical
Manager Roche România.
Cancerul de sân este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancere la femei și reprezintă
principala cauză de deces prin cancer la femeile europene, potrivit Societății Europene de

1/3

1

Oncologie Medicală . În România, peste 9.000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de
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sân, respectiv o femeie la fiecare oră.
”În țările dezvoltate, cancerul de sân este considerat un tip de cancer curabil, cu o supraviețuire de
aproape 90%, daca este descoperit în stadii incipiente. În România, aproape jumătate din cazuri
sunt descoperite în stadii avansate ale bolii. Informarea corectă a pacientelor asupra pașilor de
urmat prin sistemul de sănătate poate avea un rol foarte important în reducerea acestui decalaj”, a
completat Dr. Dragoș Median, Compartimentul Oncologie Ginecologică, Spitalul Clinic Filantropia
București.
„A
 cest tip de inițiative de informare a pacientelor sunt întotdeauna bine-venite, mai ales când
vorbim despre cancerul de sân, o boală cu un impact socio-economic foarte ridicat. Sper ca
informația din acest navigator să ajute pacientele să înțeleagă mai bine cu ce se confruntă și ce
trebuie să urmărească, de la diagnostic, până la tratament”, a adaugat Cezar Irimia, președinte
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
Platforma educațională www.canceruldesan.ro este primul website ce conține exclusiv informații
detaliate despre cancerul de sân. Platforma conține peste 80 de articole și se adresează atât
pacientelor cât și tuturor celor care doresc să afle mai multe cu privire la prevenirea, diagnosticarea
și tratamentul cancerului de sân, precum și multe alte informații despre ce înseamnă să trăiești cu
această boală.

###
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. 30 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 opt ani
consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.
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Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2018 compania avea
peste 94.000 angajați la nivel global. În 2018, Roche a investit 11 miliarde de franci elvețieni în cercetare și
dezvoltare, compania raportând vânzări de 56,8 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.
Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664
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