Parteneriat in oncologie
Roche sustine eforturile tuturor celor implicati in domeniul ingrijirilor de sanatate in oncologie
Bucuresti, 22 noiembrie 2005: Compania F. Hoffmann – La Roche, in colaborare cu Fundatia
Renasterea, doneaza Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucuresti, un aparat
Roentgen diagnostic mobil, in valoare de 40,000 Euro, sprijinind astfel eforturile tuturor celor
implicati in domeniul ingrijirilor de sanatate in oncologie. Aparatul va permite accesul mai usor al
pacientilor la diagnostic radiologic, fara a necesita deplasarea acestora, investigatiile avand loc la
patul bolnavului. Aparatul va putea fi utilizat si de pacientii internati in regim de urgenta precum si
de cei in stadii post-operatorii. In medie, cel putin 10 pacienti pot beneficia zilnic de acest nou
aparat, numarul lor nefiind insa limitat de capacitatile tehnice ale dispozitivului.
Aparatul Roentgen diagnostic mobil, ultraperformant, va usura munca medicilor si va creste
eficienta tratamentului si confortul pacientilor. Aparatul este dotat, printre altele, cu un sistem
automat de calibrare, display digital, sisteme anatomice programabile si suport pentru casete
radiologice, beneficiand de o mobilitate deosebita.
Programe dezvoltate de Hoffmann – La Roche, in domeniul oncologiei, in Romania
Compania F. Hoffmann –La Roche sustine, in Romania, un amplu program de studii clinice, in
domeniul oncologiei. In programele de studii clinice vor fi inrolati aproximativ 600 de pacienti, ce
sufera de cancer colorectal, cancer de san, cancer de plaman si limfom non - Hodking.
Studiile clinice se vor desfasura in centrele de oncologie din intreaga tara. In acest fel, specialistii
romani, vor putea folosi terapii inovatoare si pot evalua rezultatele celor mai moderne forme de
tratament disponibile, cu rate dovedite de prelungire a supravietuirii. Nu in ultimul rand, pacientii
vor putea beneficia de medicatie gratuita.
De asemenea, Roche asigura testarea gratuita a tuturor pacientelor cu cancer de sin operat, pentru
determinarea nivelului receptorilor HER2, in vederea selectiei optime a pacientelor care pot
beneficia de tratament cu anticorpi monoclonali. Campania de informare a pacientelor este derulata
impreuna cu Fundatia Renasterea.
In ultima luna, Roche a sprijinit caravana Federatiei Asociatiei Bolnavilor de Cancer din Romania, o
initiativa prin care s-au promovat in primul rand drepturile fundamentale ale bolnavilor de cancer
din Romania, facilitandu-le acestora accesul imediat si neingradit la metodele de prevenire,
tratament si ingrijire.
Cancerul, maladia secolului XXI
Cancerul de san, de plaman si cel colorectal reprezinta principalele tipuri de cancer diagnosticate in
intreaga lume si in Romania
Conform estimarilor Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucuresti, anual in
Romania sunt inregistrati cu:
- cancer pulmonar
o nou diagnosticati = 8.120 pacienti;
o decese anuale = 8.714 (nu supravietuiesc un an)
- cancer colorectal
o nou diagnosticati = 5.185 pacienti;
o decese anuale = 4.224
- cancer de sin:
o nou diagnosticati = 5.959 pacienti;
o decese anuale = 3.095
- limfoame non-Hodgkin:

o nou diagnosticati = 752 pacienti;
o decese anuale = 646
Cancerul reprezinta una dintre cele mai mari probleme de sanatate ale Europei si intregii lumi. In
fiecare an, aproape 2 milioane de europeni sunt diagnosticati cu cancer, aceasta boala fiind
responsabila pentru un sfert din decesele inregistrate pe continentul nostru.
Conform estimarilor Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, in Romania, exista in jur de
400,000 de bolnavi de cancer, aceasta cifra crescand rapid.
Despre Roche in oncologie
Hoffmann – La Roche este liderul mondial in tratamentele oncologice, in mod special al cancerului
de sin, colorectal, pulmonar si al metastazelor osoase, detinand o cota de piata de peste 30%. Noul
portofoliu de oncologie include produse care au dovedit o crestere importanta a supravietuirii
pacientilor cu diverse forme de cancer, pacienti pentru care orice luna de viata castigata reprezinta o
victorie in lupta cu boala.
Compania ofera atit posibilitati de depistare a tintelor terapeutice la nivel molecular, cit si agentii
specifici eficienti – noutati absolute in tratamentul diferitelor forme de cancer: anticorpi
monoclonali si agenti antiangiogenezici. Astfel, s-a reuşit înţelegerea mecanismelor intime ale unor
boli, la nivel molecular, medicaţia fiind adresată în special acestor ţinte. În plus, s-a pus accentul pe
produse specializate, adresate unor arii terapeutice mai puţin atinse de alte medicamente.
Despre Fundatia Renasterea
Fundatia Renasterea lucreaza în strânsa colaborare cu Ministerul Sanatatii si Familiei, Institutul
Oncologic Bucuresti, Institutului Oncologic Cluj, cu organizatii non-profit, centre de asistenta
medicala si companii private.
Misiunea Fundatiei este de a recladi valorile comunitatii si responsabilitatii civice, prin stabilirea
unor parteneriate publice si private, prin dezvoltarea si implementarea unor campanii educationale
si a unei game largi de programe orientate spre probleme de sanatate, sociale si culturale. Rolul
nostru este acela de a câstiga încredere si sprijin în cadrul unei miscari coerente, pentru educarea si
încurajarea femeilor în luarea deciziilor corecte, atât pentru sanatatea lor, cât si pentru binele
familiilor.

