Basın Bülteni

Meme Kanseri Farkındalık Ayına Özel

Meme Kanseri “Merakına Yenilsin” Halk
Buluşmaları Başlıyor
Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi
Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen Merakına Yenilsin
buluşmaları Anadolu’nun farklı şehirlerindeki Forum AVM’lerde
hastalar, hasta yakınları ve halkla bir araya geliyor.
Denizli ve Aydın’ın ardından Erzurum, Ankara, Trabzon, Kayseri’de
ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal’ın moderatörlüğünde
gerçekleşecek buluşmalar, “Meme Kanseri Merakına Yenilsin”
sloganıyla hastalığa ilişkin akıllardaki soru işaretlerini doğru
cevaplarla ortadan kaldırmayı hedefliyor.
İstanbul, 11 Ekim 2019 – Meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru
işaretlerini, uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek
üzere hayata geçirilen Merakına Yenilsin halk buluşmaları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı
olarak kabul edilen Ekim ayında Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde ziyaretçilerini bekliyor.
Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi Türkiye’nin çatısı
altındaki AVM’lerin desteğiyle organize edilen buluşmalarda, kansere yakalanan her dört
kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine
yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.
Ekim ayında her ile özel olarak belirlenen uzman onkolog ve cerrahların katılımıyla Denizli
ve Aydın’dan sonra Erzurum, Ankara, Trabzon ve Kayseri illerindeki Forum AVM’lerde
düzenlenecek buluşmalara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Etkinliklerin
moderatörlüğünü yürütecek olan ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal ile birlikte
gerçekleştirilecek boyama aktivitesiyle katılımcılar, meme kanserine ilişkin sorularına cevap
bulmanın yanı sıra keyifli zamanlar da geçirecek.
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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 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, 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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