Basın Bülteni

‘Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’na Özel Kampanya Filmi: Bak
Ciğerim!

Akciğerine iyi bak, iyi yaşa
Roche İlaç Türkiye ve Ahmet Mümtaz Taylan, akciğer kanseri
hakkında farkındalık yaratmak üzere “Bak Ciğerim, Akciğerim”
diyerek herkesi önlem almaya çağırıyor.
İstanbul, 26 Kasım 2018 – Toplumsal sorumluluklarını en önemli öncelikleri arasında
gören Roche İlaç Türkiye, akciğer kanserine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Ahmet
Mümtaz Taylan iş birliğiyle bir kampanya filmine imza attı. Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı
kapsamında hazırlanan ve dijital medya kanallarında yayınlanan kampanya filmi, en çok
görülen kanser türü olan akciğer kanserinin herkesi etkileyebileceğini vurguluyor ve hastalığa
karşı önlem alma çağrısı yapıyor.
#bakciğerim filminde “Akciğerine iyi bak, iyi yaşa” diyen Ahmet Mümtaz Taylan, hiç sigara
içmeyenlerin bile akciğer kanseri riski altında olabileceğini ifade ederken, geçmeyen inatçı
öksürük, göğüs ağrısı ve iştahsızlık gibi semptomlar gözlemlendiğinde bir hekime danışmanın
önemine samimi ve sempatik bir dille dikkat çekiyor.
Kampanya
filmine
ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=H1j1edQyUzA

linkinden

KAMPANYA KÜNYESİ
Proje Adı: Bak Ciğerim Akciğerim
Reklamveren: Roche
Reklam Ajansı: Tazefikir
Yönetmen: Gülşah Çınar
Post Produksiyon: Bando Film

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 30 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, 2017 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 94 binden fazla çalışanıyla faaliyet
göstermektedir. 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına 10.4 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 53.3 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.
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