Comunicat de presă
București, 12 octombrie 2016

Roche România desemnată “Compania dedicată Sănătății Femeii”, cu ocazia
ediției 2016 a Zilei de luptă împotriva cancerului de sân

În cadrul celei de-a XVI-a ediții a evenimentului organizat de Fundația Renașterea, care marchează
lupta împotriva cancerului la sân, Roche România a fost desemnată drept „Compania dedicată
Sănătății Femeii”.
Premiul a fost acordat cu ocazia ceremoniei de iluminare în roz a clădirii Muzeului National de
Artă a României desfășurată pe 1 octombrie, si marchează contribuția Roche in cadrul Coaliției
pentru Sănătatea Femeii, in facilitarea realizării de investigații medicale gratuite în cadrul Unității
Mobile Renașterea și in susținerea constantă a campaniilor dedicate prevenției și depistării
precoce a cancerului, derulate de Fundația Renașterea în perioada 2003-2016.
În fiecare an, la 1 octombrie, în peste 70 de țări se iluminează în roz clădiri reprezentative, pentru
a crește gradul de conștientizare cu privire la cancerul de sân și pentru a sublinia importanța pe
care campaniile de informare, prevenția și programele de screening le joacă la nivel modial în
lupta împotriva acestei probleme de sănătate publică.

“Rata mortalității cauzată de cancerul de sân în Romania este cea mai ridicată din Uniunea
Europeană și cu 25% mai mare decât media UE. Mai mult, România are cel mai mic procent de
femei care și-au facut un control medical la sani cel puțin o dată în viață. Aceste date arată ca
femeile din România au nevoie de sansa de a beneficia de invetigatii medicale care le-ar putea
salva viata. De aceea, apreciem contributia companiei Roche in sustinerea constantă a misiunii
noastre, aceea de a ajuta femeile din România sa-si pastreze sanatatea”, a declarat Mihaela
Geoană, președintele Fundației Renașterea.
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Roche România s-a alăturat în acest an Fundației Renașterea în cadrul Coaliției pentru Sănătatea
Femeii, cel mai important demers de acest tip din România. Coaliția pentru Sănătatea Femeii este
un parteneriat strategic între medici, ONG-uri, asociații ale pacienților și toți cei interesați să se
implice pentru a aduce în prim planul strategiei naționale de sănătate un program dedicat
sănătății femeilor. Printre obiectivele proiectului se numără implementarea unui program
național de screening pentru cancerul de sân, promovarea adecvată a programului național de
screening pentru cancerul de col uterin, precum și creșterea gradului de informare asupra
importanței controalelor periodice.

###

Despre Roche
Roche este unul dintre pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inovează continuu cu
scopul de a îmbunătăți viața oamenilor.

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. 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.

Fondată în 1896, compania Roche este în permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea,
diagnosticarea și tratarea maladiilor, aducându-și astfel o contribuție sustenabilă în societate. 29 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.

Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2015 compania avea
peste 91.700 angajați la nivel global. În 2015, Roche a investit 9,3 miliarde de franci elvețieni în cercetare și
dezvoltare, compania raportând vânzări de 48,1 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din
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Statele Unite, este deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al
companiei Chugai Pharmaceutical, din Japonia.

Despre Roche România
Prezent pe piața românească încă din perioada interbelică, Roche își redeschide reprezentanța locală în anul
1992. În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche România 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.

Despre Fundația Renașterea
Înființată în 2001, Fundația Renașterea a adus pentru prima dată în atenția publicului din România
problema cancerului de sân, având de-a lungul timpului o permanentă activitate de informare asupra
importanței controalelor medicale periodice pentru depistarea la timp și tratarea cu succes a maladiei.
Începând cu data de 5 februarie 2008, prin Hotărâre de Guvern, Fundației Renașterea i s-a recunoscut
statutul de utilitate publică.

Printre realizările importante obținute se numără Centrul Medical de Excelență – Renașterea, specializat în
diagnosticarea precoce a cancerului de sân, genital și pulmonar. Totodată, Fundația a inițiat Unitatea mobilă
de diagnostic pentru sân și col uterin, primul program de investigații medicale gratuite oferite femeilor din
orașe mici și din mediul rural.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați http://fundatiarenasterea.ro/.
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