Comunicat de Presa

Bucuresti, 20 decembrie 2005

Compania F. Hoffmann – La Roche a incheiat campania ”Scrisoare catre Mos Craciun”
Aproximativ 900 de copii bolnavi de cancer sau infectati cu virusul HIV au primit cadouri de Craciun
In cadrul acestui proiect, aproximativ 900 de copii internati in sectiile de HIV – SIDA, sectiile de
oncopediatrie au primit cadouri de Craciun. Proiectul s-a desfasurat in perioada 10 – 16 decembrie
2005.
“Am colaborat excelent cu sectiile de oncopediatrie din Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta si Oradea si cu
centrele de boli infectioase si HIV – SIDA din Bucuresti, Singureni, Arges, Craiova, Brasov si Tg. Mures.
Nu i-am uitat nici pe copiii internati la “Casa Sperantei” din Brasov, “Casa Speranta” si “Casa de Viata
Noua” Constanta. Multumim personalului medical din aceste centre si asociatiilor parintilor pentru
deosebita colaborare.”, a declarat dl. Dan Zamonea, General Manager al Roche Romania “Speram ca
aceste cadouri au adus un zambet pe chipurile acestor copii”, a continuat dl. Zamonea
Cadourile au fost distribuite in Bucuresti...
• Spitalul “Grigore Alexandrescu”
• Spitalul "Marie Curie"
• Institutul Oncologic Bucuresti, sectia pediatrie oncologica
• Institutul Fundeni, sectia de hematologie pediatrica
• Societatea Romana de Cancer, Cluj - Napoca
• Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes” - Casa Doru
• Institului de Boli Infectioase “Matei Bals” - Floarea Soarelui
• Institutul de Boli Infectioase “Matei Bals” - Pavilion Imunodepresie
….. si in tara….
• Spitalul Judetean Tg. Mures
• Spitalul de Pediatrie Brasov
• Casa Sperantei, Brasov
• Spitalul Judetean Craiova
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Spitalul Luis Turcanu, Timisoara
Spitalul de pediatrie Oradea
Spitalul de copii Sf. Maria Iasi
Spitalul Singureni
Sectia pediatrie de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Arges
Spitalul Judetean Constanta
Casa Speranta, Constanta
Casa de viata noua, Constanta

Prin acest proiect, compania a indepinit dorinta lui N.A. infectat cu virus HIV inca din copilarie si
care a implinit pe data de 8 decembrie 2005, 18 ani. Cadoul dorit a fost un telefon mobil cu camera
digitala. De asemenea, compania va plati intretinerea restanta a familiei unui copil infectat cu virus
HIV, ce ar fi urmat sa fie evacuata din apartament pentru neplata datoriilor.
Despre F. Hoffmann - La Roche
F. Hoffmann - La Roche este o companie farmaceutică cu un spectru unic de soluţii terapeutice
integrate, fiind prezentă în 150 de ţări. De peste 100 de ani, compania este activă în descoperirea,
dezvoltarea, producţia şi furnizarea de soluţii terapeutice inovative, care se adresează prevenirii,
diagnosticului şi tratamentului bolilor, cu rolul de a îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii
oamenilor. Considerată un deschizător de drumuri în medicină, compania F.Hoffmann-La Roche
este lider pe piaţa globala în soluţii pentru diagnostic, compania numărul unu în terapia bolilor
oncologice şi unul dintre cei mai mari furnizori de medicamente pentru domenii cum sunt virologia
şi transplantul. Conform ultimului studiu Cegedim, dupa primele noua luni ale anului 2005,
compania F. Hoffmann – La Roche ocupă locul al doilea pe piaţa farmaceuticelor din România, cu o
cotă de piaţă de 6.9%.
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