Basın Bülteni

Cerrahpaşa Onkoloji Servisinde 23 Nisan Coşkusu
Roche İlaç Türkiye ve KAÇUV, Cerrahpaşa Onkoloji servisindeki
çocukları 23 Nisan neşesiyle buluşturdu

İstanbul, 25 Nisan 2017- Roche İlaç Türkiye, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
işbirliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji servisinde tedavi
gören çocuklar için çok özel bir gün planladı . Roche İlaç Türkiye’nin gönüllü çalışanları da
bu özel günde hastanede tedavisi devam eden 0-18 yaş arası çocukları yalnız bırakmadı.
23 Nisan Pazar günü pediatrik onkoloji servisinin oyun odasında organize edilen etkinlikte
Roche İlaç’ın gönüllü çalışanları ve KAÇUV ekibi, yaşı uygun olan çocuklara sanal
gerçeklik gözlükleri ile eğlenceli bir deneyim yaşattı. Daha küçük çocuklar ise süper
kahraman kılığında bir animatörün neşeli oyunları, sihirbaz gösterisi ve ritim atölyesi gibi
çeşitli aktivitelerle eğlenme fırsatı yakaladı. Gün boyunca kendileri için hazırlanan keyifli
ve

eğitici

aktivitelerle

23

Nisan

coşkusunu

yaşayan

çocuklar,

etkinlik

sonunda

deneyimlerini kendilerine özgü yaklaşımlarıyla resimlerine yansıttılar.
Hastane kuralları nedeniyle sınırlı sayıda gönüllünün yer alabildiği etkinliğe katılamayan
Roche çalışanları, çocukların yaş gruplarına uygun sürpriz hediyelerle onların 23 Nisan
neşesine ortak olmaya çalıştı.

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, antimalaryaller ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 29
ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde (DJSI) sekiz yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik
alanında Grup Lideri seçilmiştir.

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2016 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 94 binden
fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına 9.9 milyar İsviçre Frangı yatırım
yapan Roche’un cirosu 50.6 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan
Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugair 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.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya
gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı; Maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların
tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek
ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır. Hastaların
tıbbi gereksinimlerinin yanında fiziksel koşulları ve sosyal ihtiyaçlarına da destek verilmekte. 2012 yılında
düzenlenen kampanyalarla Aile Evi’nin inşaatını tamamladı.Aile Evi, çocuklarının tedavisi için şehir dışından
İstanbul’a gelen ekonomik olarak dezavantajlı ailelere ücretsiz olarak konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar,
mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet veren bir merkezdir. Aile Evi 2 adet tek kişilik, 12 adet
çift kişilik odaları ile 14 odadan oluşmaktadır.
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