Basın Bülteni

Roche’tan sağlık konusunda
güvenilir online bilgi platformu: Medikaynak

Roche, içerik bakımından zenginleştirilen Medikaynak bilgi platformu sayesinde
hem genel internet kullanıcılarını sağlık konusunda güvenilir bilgi ile
buluşturuyor hem de hekimlere en güncel tıbbi literatürü ve online eğitim
imkanlarını sunuyor.
İSTANBUL, 18 Nisan 2017- Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden biri olan
Roche, online bilgi platformu Medikaynak aracılığıyla, tüm kullanıcılara, sağlık alanında
farklı kaynaklardan araştırarak ulaşılabilecekleri güncel ve güvenilir bilgilere tek bir
kaynaktan erişme fırsatı veriyor. Platform, genel internet kullanıcılarına onkoloji,
romatoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji, transplantasyon ve hematoloji

gibi farklı

alanlardaki en güncel sağlık bilgilerine ücretsiz erişim imkanı sağlıyor.
Platform sayesinde, internet kullanıcıları, bir taraftan insanları yakından ilgilendiren
hastalıklar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirken diğer yandan insan sosyal ağlarının
gelişmesinde arkadaşlığın rolünden fedakarlığın sebebini bulmaya dek yapılan birçok
güncel araştırmayı da inceleme şansı yakalıyorlar.
Sağlık haberleri kapsamında sürekli güncellenen ve zenginleştirilen bilgi platformu, sağlık
profesyonelleri içinse, değişik birçok kaynaktan ulaşılabilecek güncel tıbbi literatürü tek
bir yerden sunma özelliği taşıyor.

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.

Bilgi ve İletişim: Müzeyyen Öztürk – muzeyyen.ozturk@geometry.com / +90 549 806 17 83

