Basın Bülteni

Ayşe Tolga ile “Bak Ciğerim, Akciğerim”
Etkinliği
Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Roche İlaç Türkiye ve
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) desteğiyle düzenlenen “Bak
Ciğerim, Akciğerim” bilgilendirme toplantısına ünlü oyuncu ve
yaşam koçu Ayşe Tolga ile Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin
katıldı.
İstanbul, 19 Aralık 2019 – Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı için Roche İlaç
Türkiye’nin geçtiğimiz yıl başlattığı “Bak Ciğerim, Akciğerim” kampanyası, ünlü oyuncu ve
yaşam koçu Ayşe Tolga ile efsanevi futbolcu Metin Tekin’i buluşturdu. Bu yıl Türk Tıbbi
Onkoloji Derneği’nin (TTOD) desteğiyle düzenlenen etkinlikte Metin Tekin’in rol aldığı
kampanya filmi gösterilirken, Ayşe Tolga da akciğer kanseriyle ilgili en çok merak edilen
soruları konunun uzmanı Doç. Dr. Özlem Sönmez ile paylaştı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Metin Tekin, “Böyle kıymetli bir projede yer aldığım için
mutluyum. Projenin bu yılki sloganı ‘Hayat denilen oyunu sağlıklı oyna.’ Hastalıkla ilgili
bilinçli olmak önemli elbette ancak ondan da önemlisi sağlıklı bir yaşam sürmek. Projenin bu
anlamda da katkısının olacağını umut ediyorum” dedi.
Akciğer kanseriyle ilgili farkındalık yaratmayı ve doğru bilinen yanlışların ortadan
kaldırılmasını amaçlayan etkinlik sosyal medyadan da canlı olarak yayınlandı.

Roche Hakkında
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer
almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u,
kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.
Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en
büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde
öncüdür.
1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi
yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere
erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve
kanser ilaçlarının da yer aldığı 31 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) on yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında Grup
Lideri seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2018 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 94 bin çalışanıyla faaliyet
göstermektedir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına 11 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 56.8 milyar İsviçre Frangı olarak
gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de
çoğunluk hissesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.
Bu açıklamada kullanılan veya bahsedilen tüm ticari markalar yasalarla korunmaktadır.
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