Basın Bülteni

SporRoche Takımı Bozcaada’da MS hastaları için koştu
Roche Türkiye çalışanlarının kurduğu SporRoche Koşu Takımı, İzmir MS
Derneği’ne destek olmak üzere New Balance Bozcaada Yarı Maratonu’nda yarıştı
İstanbul, 15 Mayıs 2017 – Roche Türkiye çalışanlarının, hastaların hayatlarını
iyileştirme amacıyla kurduğu SporRoche Koşu Takımı, 13 Mayıs günü Bozcaada’da
düzenlenen Bozcaada Yarı Maratonu’nda 10K koşusuna katıldı. MS ile mücadele eden
hastalara destek olmak üzere koşan Roche çalışanları, toplanan bağışla İzmir MS
Derneği’nin

fizyoterapi

ve

rehabilitasyon

havuzunda

ihtiyaç

duyulan

akülü

liftin

alınmasına destek sağladı.
Dünyada 2.3 milyon, Türkiye’de ise 50.000 insanı etkileyen ve hareket kısıtlamalarına yol
açan MS hastalığında, havuz içinde fizyoterapi ve rehabilitasyon egzersizleri çok büyük
önem taşıyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı MS hastaları ise, havuza girme ve çıkma
aşamalarındaki engellerden dolayı, kaslarını güçlendirecek ve denge sorunlarını azaltacak
su içi egzersizlere katılma şansı bulamıyor. Bu hastaların da havuzdan yararlanarak, MS’e
bağlı fiziksel şikayetlerini azaltabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için, onları soyunma
odasından alarak, havuzun içine bırakan ve egzersiz sonrası sudan çıkarıp, tekrar odaya
götüren akülü, hareketli bir lift gerekiyor.
SporRoche

takımının

hastaların

hayatlarında

fark yaratacak çabalarını

büyük

bir

mutlulukla desteklediklerini belirten Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Adriano
Treve,

“Roche,

insanların

yaşamlarını

iyileştirmeye

kendini

adamış

bir

kurum.

Çalışanlarımızın da aynı vizyon doğrultusunda maddi ve manevi emek verdiklerini
görmekten gurur duyuyoruz. Bozcaada’da attıkları her adımla MS hastalarının hayatlarına
dokunma fırsatı yakalayan 18 Roche çalışanımızı katkılarından dolayı tebrik ediyorum”
dedi.

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.
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