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Βιώσιμη ανάπτυξη με αρχές
ακεραιότητα, τόλμη, πάθος
Για περισσότερα από 110 χρόνια η Roche πρωτοπορεί ανοίγοντας νέους δρόμους στη φροντίδα
υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με καινοτόμες θεραπευτικές
λύσεις και υπηρεσίες σε τομείς όπου υπάρχουν μεγάλες ιατρικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που διέπει συνολικά τις δραστηριότητές της,
ο σεβασμός σε αρχές και αξίες με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου, αποτελεί παραδοσιακά για τη Roche μια βαθιά ριζωμένη πρακτική.

Σεβασμός στον άνθρωπο,
συνεισφορά στην κοινωνία,
φροντίδα για το περιβάλλον
Κεντρικοί άξονες κοινωνικής
υπευθυνότητας:
• Βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη
σε αρχές: σεβασμός προς τον
εργαζόμενο, εφαρμογή κανόνων
ποιοτικής λειτουργίας και κώδικα
δεοντολογίας καθώς και τήρηση
νόμων και διεθνών κανονισμών
• Φροντίδα για την υγεία, την
ασφάλεια και το περιβάλλον
• Υποστήριξη εκστρατειών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών στην αγωγή της υγείας
• Συνεισφορά στην αντιμετώπιση
προβλημάτων υγείας και
εκπαίδευσης μέσω της ενίσχυσης
προγραμμάτων κοινωνικής
αλληλεγγύης ευπαθών ομάδων
• Ενίσχυση ερευνητικών
προγραμμάτων
Κώδικας Δεοντολογίας
Η ακεραιότητα, το πάθος και η τόλμη
σε συνδυασμό με το σεβασμό προς
κάθε εργαζόμενο είναι αξίες της
Roche που διέπουν συνολικά την
καθημερινότητά μας. Άλλωστε, δεν
είναι τυχαία η διαρκής αναζήτηση της
γνώμης των συναδέλφων μας για την
επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων
συμμόρφωσης που μας απασχολούν
με την ενθάρρυνση «να μιλάμε
ανοικτά» μέσω της θεσμοθετημένης
παγκόσμιας ανοιχτής γραμμής
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Άξονες κοινωνικής υπευθυνότητας

“SpeakUp” συμβάλλοντας ουσιαστικά
στη βιώσιμη ανάπτυξή μας.
Παράλληλα, η ενημέρωση σε θέματα
υγείας, καθώς και οι επιπλέον
παροχές προς τους εργαζόμενους
(συνταξιοδοτικά προγράμματα,
ιδιωτική ασφάλιση ζωής και
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, υποστήριξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και επιδότηση μεσημεριανού
γεύματος) αποδεικνύουν έμπρακτα
την εφαρμογή των ανειλημμένων
κοινωνικών μας δεσμεύσεων προς
τον κινητήριο μοχλό της εταιρείας
μας: το ανθρώπινο δυναμικό.
Ταυτόχρονα παραμένουμε
προσηλωμένοι στην απαρέγκλιτη
τήρηση των αρχών του Κώδικα
Δεοντολογίας της εταιρείας μας,
των ημεδαπών νόμων και των
διεθνών κανονισμών που διέπουν
τις δραστηριότητές μας. Παράλληλα
διατηρούμε υψηλά ηθικά και
κοινωνικά κριτήρια στις συναλλαγές
με τους προμηθευτές, στην
προσέγγισή μας με την ιατρική
κοινότητα, στη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και
στη συνεργασία με τις αρμόδιες
κρατικές αρχές.

Φωτό:
Έκδοση Κώδικα
Δεοντολογίας 2010
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Ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον
Στη Roche η ασφάλεια, η υγεία και
η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
όλων των δραστηριοτήτων μας και τα
σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται
εξίσου υπεύθυνα, μεθοδικά
και ορθολογικά με τα θέματα
ποιότητας, παραγωγικότητας και
αποδοτικότητας κόστους. Έχοντας
θεσπίσει μια συγκεκριμένη πολιτική
διαχείρισης για την ασφάλεια,
την υγεία και το περιβάλλον (SHΕ
Management: Safety Health
Environment) επιδιώκονται για
κάθε εργαζόμενο οι άριστες
συνθήκες υγείας και ασφάλειας
με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή
αυστηρών προδιαγραφών, ενώ
ταυτόχρονα τίθενται και οι
μακροπρόθεσμοι στόχοι που
αφορούν:
• στη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κατά 15% μέχρι το
2020,
• στην αύξηση της εξοικονόμησης
ενέργειας κατά 10% ανά
εργαζόμενο μέχρι το 2015 και σε
ποσοστό 20% έως το 2020,
• στη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα μέσω
βέλτιστων πρακτικών ενεργειακής
απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020
• στη μείωση της συνολικής
τοξικότητας των εκροών ύδατος
κατά 20% μέχρι το 2020.
Άριστες διεθνείς επιδόσεις
Η Roche κατακτώντας την πρώτη
θέση στο Δείκτη Αειφόρου
Ανάπτυξης του Dow Jones μεταξύ
των επιχειρήσεων του Κλάδου της
Υγείας για το 2009 αποδεικνύει,
μεταξύ άλλων, και τις άριστες
επιδόσεις της στην περιβαλλοντική
πολιτική και απόδοση.

Φροντίδα για το περιβάλλον
Στην Ελλάδα οι ενέργειες για την
προστασία του περιβάλλοντος
συμπεριλαμβάνουν: την εγκατάσταση
φυσικού αερίου για τη θέρμανση του
κεντρικού κτηρίου της εταιρείας,
την τοποθέτηση συστήματος
λειτουργίας στους ανελκυστήρες
των κτηρίων που εξασφαλίζει από
30-50% εξοικονόμηση ενέργειας, την
πρόβλεψη φωτισμού με οικολογικές
λάμπες, τη χρήση ειδικών πράσινων
κάδων απορριμμάτων, συλλογής
χαρτιού, μπαταριών και ηλεκτρικών
συσκευών για ανακύκλωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα
μας οι πρωτοβουλίες για την
εξοικονόμηση ενέργειας έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση κατανάλωσης
ρεύματος της τάξεως των 100.000
Watt ημερησίως.
Βοήθεια στην πυρόπληκτη Ελλάδα
Μετά την πύρινη λαίλαπα του
καλοκαιριού του 2007 τόσο οι
εργαζόμενοι στη Roche όσο και η
ίδια η εταιρεία ενισχύουν οικονομικά
το έργο της περιβαλλοντικής
οργάνωσης WWF Ελλάς για την
προστασία της Πάρνηθας και
άλλων βιότοπων στην Ελλάδα. Η
δέσμευσή μας στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος της
Πάρνηθας υλοποιήθηκε με την
αγορά ενός πυροσβεστικού οχήματος
για τις ανάγκες των εθελοντών
πυροσβεστών «Οι Φίλοι του Δάσους».
Το ίδιο έτος ενισχύθηκαν οι
δράσεις των Φίλων Κοινωνικής
Παιδιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» με
στόχο τη δημιουργία υποδομών σε
πυρόπληκτες περιοχές 5 κοινοτήτων
των Δήμων Αλιφείρας, Ζαχάρως και
Αρχαίας Ολυμπίας.

Φωτό 1η:
Στιγμιότυπο εκπαίδευσης
εργαζόμενου σε θέματα
ασφάλειας
Φωτό 2η:
Φωτογραφία
από την Πάρνηθα
Παναγιώτης Λατσούδης
/ WWF Ελλάς

Ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον
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Δράσεις αγωγής υγείας
υποστήριξη έργου ενημέρωσης
Πρωτοβουλίες επιστημονικών φορέων, συλλόγων ασθενών και εθελοντών με στόχο την
ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης, αλλά και η υποστήριξη των
ασθενών και των οικείων τους, βρίσκουν αρωγό τη Roche καθώς βασική αρχή του Ομίλου είναι
η συμβολή στην προαγωγή της υγείας. Άλλωστε, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας,
η ανάπτυξη της πρόληψης, ως δυναμική πτυχή των σύγχρονων πολιτικών υγείας, είναι ζωτικής
σημασίας, γι’ αυτό και πρέπει να συμμετέχουν και να συνδράμουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι.
Επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι
ασθενών, εθελοντές
Στους κοινωνικούς φορείς που έχουν
υποστηριχθεί από τη Roche στην
Ελλάδα συγκαταλέγονται μεταξύ
άλλων: ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
« Άλμα Ζωής», ο Όμιλος Εθελοντών
Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών
Αιμοδοτών, Δωρητών Ιστών,
Οργάνων και Βιολογικού Υλικού,
το Ίδρυμα «Θώραξ», ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Νεφροπαθών,
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού, ο
Σύλλογος Αθλούμενων Νεφροπαθών
(Σ.Α.Ν.), ο Πανελλήνιος Αθλητικός
Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων
«Δρομέας», ο Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), η «Ομάδα
Αιγαίου» και η Ελληνική Εταιρία
Αντιρρευματικού Αγώνα «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.»
Καρκίνος μαστού
Στα προγράμματα υποστήριξης
συμπεριλαμβάνονται: η ενίσχυση
προγραμμάτων πληθυσμιακού
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον
καρκίνο του μαστού σε συνεργασία
με την εκστρατεία «Στόχος» Πρόληψη του Καρκίνου του Στήθους,
η υποστήριξη της εκστρατείας
ενημέρωσης και πρόληψης μέσω
δωρεάν ψηλάφησης του Ειδικού
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
«Μεταξά» σε ακριτικές περιοχές της
Ελλάδας, η μετάδοση τηλεοπτικών
κοινωνικών μηνυμάτων για την
πρόληψη της νόσου, η χορηγία
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ημερίδων ενημέρωσης του κοινού
στην Αθήνα, η διοργάνωση τοπικών
και διεθνών εκθέσεων φωτογραφίας
(Μην Κλείνεις τα Μάτια στον
Καρκίνο, Breast Friends – Επιστήθιοι
Φίλοι) με τη συμμετοχή
διασημοτήτων σε συνεργασία με
επιστημονικούς φορείς και
συλλόγους ασθενών. Ενεργή είναι
και η συμβολή της Roche στο έργο
του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών
με Καρκίνο Μαστού « Άλμα Ζωής»
με την αποκλειστική χορηγία από
το 2006 της τηλεφωνικής γραμμής
ψυχοκοινωνικής στήριξης σε γυναίκες
ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Καρκίνος πνεύμονα
Μέσω της υποστήριξης ενημερωτικών
εκστρατειών επιστημονικών φορέων
και συλλόγων ασθενών (στις οποίες
εντάσσονται ημερίδες ενημέρωσης
του κοινού, των ασθενών, των
οικογενειών τους και των
επαγγελματιών υγείας, προγράμματα
προσυμπτωματικού ελέγχου με
παροχή δωρεάν σπειρομέτρησης
στο ευρύ κοινό και διανομή έντυπου
ενημερωτικού υλικού) η Roche
συμβάλλει στην πρόληψη του
καρκίνου του πνεύμονα και τη
στήριξη των ασθενών και των οικείων
τους.
Καρκίνος παχέος εντέρου
Επί σειρά ετών η Roche συνδράμει
στο έργο επιστημονικών φορέων
και συλλόγων ασθενών για την
ενημέρωση του κοινού σχετικά με
την πρόληψη της νόσου, μέσω

Υποστήριξη εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

εκδηλώσεων ενημέρωσης για το
ευρύ κοινό, διανομής ενημερωτικών
εντύπων, δημιουργίας της
ενημερωτικής ιστοσελίδας
www.coloncancer.gr και λειτουργίας
περιπτέρων ενημέρωσης.
Την περίοδο 2008-2009, σε
συνεργασία με πολιτειακούς
και ακαδημαϊκούς φορείς και
τον Όμιλο Εθελοντών Κατά
του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», η
εταιρεία μας συμμετείχε στο
πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα
προσυμπτωματικού ελέγχου για τη
νόσο που πραγματοποιήθηκε στη
χώρα μας.
Καρκίνος προστάστη
Υποστηρίζουμε ενημερωτικές
εκστρατείες της νόσου με χορηγίες
εκδηλώσεων, λειτουργία
συμβουλευτικών περιπτέρων,
ανάπτυξη και διάθεση εντύπων προς
το ευρύ κοινό.
Φωτό:
Εκστρατεία ενημέρωσης
για τον καρκίνο του μαστού
«Επιστήθιοι Φίλοι»
(Breast Friends)
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Λέμφωμα
Η Roche υποστηρίζει ενημερωτικές
εκστρατείες επιστημονικών φορέων
και συλλόγων ασθενών για το
λέμφωμα με χορηγίες εκδηλώσεων,
λειτουργία συμβουλευτικών
περιπτέρων, ανάπτυξη ενημερωτικών
ιστοσελίδων, προώθηση
διαδικτυακών διαγωνισμών γνώσεων
και διάθεση εντύπων προς το ευρύ
κοινό και τους ασθενείς.
Ηπατίτιδα
Εδώ και 10 χρόνια η Roche
υποστηρίζει εκστρατείες
ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό
και τους ειδικούς πληθυσμούς,
που περιλαμβάνουν ημερίδες,
προβολή στα ηλεκτρονικά και
έντυπα ΜΜΕ, καθώς και διανομή
πληροφοριακού υλικού σε διάφορες
γλώσσες για την ενημέρωση
των οικονομικών μεταναστών.
Παράλληλα, συμβάλλει δυναμικά
στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας
Ημέρας Ευαισθητοποίησης για
την Ηπατίτιδα, σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
του Ήπατος και των Ηπατολογικών
και Γαστρεντερολογικών Ιατρικών
Εταιρειών.
Χρόνια νεφρική νόσος και
μεταμόσχευση οργάνων
Αρωγός στην προσπάθεια της
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
είναι η Roche συμβάλλοντας στην
ετήσια εκστρατεία ενημέρωσης
σχετικά με την πρόληψη και την
έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας
νεφρικής νόσου αλλά και τις
σοβαρές επιπτώσεις της στους
ασθενείς. Παράλληλα, ενισχύονται
οι προσπάθειες των Συλλόγων
Ασθενών και ιδιαίτερα του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για
την εκπαίδευση των συντονιστών
μεταμοσχεύσεων του Ε.Ο.Μ. και

των Μεταμοσχευτικών Κέντρων
και τη διάδοση της ιδέας της
δωρεάς οργάνων ως την ύψιστη
μορφή εθελοντικής προσφοράς και
αλτρουισμού.
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Mε την ενίσχυση της ετήσιας
ενημερωτικής εκστρατείας
της Ελληνικής Ρευματολογικής
Εταιρείας στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας,
αναδεικνύεται ο σημαντικός
ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης
στην ποιότητα ζωής των ασθενών
που πάσχουν από ρευματοειδή
αρθρίτιδα. Το 2009 η εταιρεία μας
υποστήριξε την υλοποίηση της
έκθεσης φωτογραφίας «Εξέλιξη
στα Άκρα», που πραγματοποιήθηκε
από το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης με στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις
επιπλοκές της νόσου. Παράλληλα
ενισχύουμε προγράμματα συλλόγων
ασθενών για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πασχόντων από
ρευματοειδή αρθρίτιδα, όπως
π.χ. εργοθεραπευτικά σεμινάρια
κηπουρικής.
Οστεοπόρωση
Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία
με το Σύλλογο Ασθενών με
Οστεοπόρωση, η Roche στηρίζει
αντίστοιχες ενημερωτικές
εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση
του κοινού σχετικά με την
αντιμετώπιση της νόσου.

Γνωρίζω
Προλαμβάνω
Αντιμετωπίζω
Υποστηρίζω
Με όχημα το διαδίκτυο
www.onhealth.gr
Σε μια εποχή όπου όλο και
περισσότεροι άνθρωποι
ανατρέχουν στο διαδίκτυο για
να αναζητήσουν πληροφορίες
σχετικά με την υγεία (πρόληψη,
διάγνωση και θεραπεία
διαφόρων ασθενειών), γίνεται
σαφής η ανάγκη του κοινού
για ενημέρωση και ενεργητικό
ρόλο στη λήψη αποφάσεων
που αφορούν στην προσωπική
υγεία. Από το Μάρτιο 2008,
η Roche μέσω του ιστότοπου
OnHealth.gr προσφέρει με απλό
και κατανοητό τρόπο, έγκυρη
πληροφόρηση γύρω από θέματα
υγείας που απασχολούν εμάς
τους ίδιους ή αγαπημένα μας
πρόσωπα.

Φωτό:
Έκθεση φωτογραφίας
«Εξέλιξη στα Άκρα»
(2009) στο πλαίσιο της
ευαισθητοποίησης
για τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα.
Φωτογράφος
Μ. Σταφυλίδου

Με όχημα το διαδίκτυο
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Εξατομικευμένη Θεραπεία

Βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη
πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση
Η πρόσβαση στη φροντίδα υγείας δεν είναι πάντα δεδομένη, ούτε προσιτή σε όλους. Είναι γνωστό
ότι για την ίδια νόσο κάποιοι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα περίθαλψης, ενώ άλλοι στερούνται
της στοιχειώδους ιατρικής μέριμνας, γεγονός που σε ορισμένες χώρες συχνά οφείλεται σε
οικονομικά αίτια ή σε έλλειψη υποδομών.
Αν και η ανάπτυξη και βελτίωση
των παρεχομένων υπηρεσιών της
δημόσιας υγείας έγκειται κατά βάση
στις κυβερνήσεις, ωστόσο, η Roche
ενισχύει πλήθος προσπαθειών
προς όφελος της υγείας ορισμένων
ευπαθών ομάδων μέσω μιας σειράς
πρωτοβουλιών διεθνούς εμβέλειας
αλλά και τοπικού χαρακτήρα.
Βοήθεια στις υπό ανάπτυξη
χώρες
Σε χώρες που πλήττονται από
σοβαρότατες ασθένειες όπως το
AIDS, η ηπατίτιδα, ο τυφοειδής
πυρετός, η ελονοσία και άλλες νόσοι
με σχεδόν ανύπαρκτη φροντίδα
υγείας, η μέριμνα για πρόσβαση
σε στοιχειώδεις θεραπείες
είναι ζωτικής σημασίας. Με ένα
συνδυασμό κλιμακωτής τιμολόγησης,
ευέλικτης τακτικής σε θέματα
ευρεσιτεχνίας και με πρωτοβουλίες
σε θέματα μεταβίβασης τεχνολογίας,
διευκολύνουμε, σε συνεργασία με
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας,
τις χώρες να αντιμετωπίσουν
προβλήματα στους τομείς της υγείας
και της εκπαίδευσης ασθενών.
Για τα παιδιά του κόσμου
Με τις δωρεές των εργαζομένων
στη Roche και με την οικονομική
συμμετοχή της ίδιας της εταιρείας
έχει καθιερωθεί από το 2003 ο
θεσμός “Children’s Walk”. Δεκάδες
χιλιάδες εργαζόμενοι από 105
χώρες κινητοποιούνται κάθε χρόνο
στις 16 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα
για τα Παιδιά της Αφρικής, για να
συγκεντρώσουν δωρεές και να
κάνουν τη διαφορά στις ζωές 4.000
ορφανών παιδιών του Μαλάουι
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της Αφρικής που έχουν χάσει τους
γονείς τους λόγω του AIDS. Μέχρι
σήμερα, η Roche σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για
Οροθετικά Άτομα (E.C.P.P.) και τη
UNICEF, μέσω του προγράμματος
«Σχολεία για την Αφρική» του
Ιδρύματος Νέλσον Μαντέλα, έχει
επενδύσει τα χρήματα που έχουν
συγκεντρωθεί για τη δημιουργία 7
κέντρων σίτισης και εκπαίδευσης
και τη συντήρηση πολλών σχολείων
και ορφανοτροφείων. Στο Μαλάουι,
μία από τις πιο φτωχές χώρες του
πλανήτη, η Roche ενισχύει και έργα
υποδομής όπως η άντληση
πόσιμου νερού και η εκπαίδευση σε
γεωργικές εργασίες.
Μια κλινική πάνω σε ράγες
Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία
της Roche αφορά στο τρένο για
τη φροντίδα υγείας “Phelophepa”
στη Νότια Αφρική. Μια κοινοτική
κλινική σε αμαξοστοιχία, την οποία
υποστηρίζουμε οικονομικά από
την έναρξη της λειτουργίας της,
συμβάλλει στην πρόληψη του
διαβήτη, του καρκίνου και στην
αναγνώριση των συμπτωμάτων τους.
Το “Phelophepa” παρέχει ταυτόχρονα
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και υπηρεσίες γενικής ιατρικής
σε απομακρυσμένες περιοχές
ευαισθητοποιώντας αγροτικούς
πληθυσμούς σε θέματα υγείας.

Κοινωνική αλληλεγγύη σε
ανεπτυγμένες χώρες
Αν και η πρόσβαση σε φάρμακα
θεωρείται μάλλον δεδομένη στις
ανεπτυγμένες χώρες, υπάρχουν
ωστόσο, σημαντικές αποκλίσεις από
χώρα σε χώρα. Αυτό οφείλεται σε
πολλούς παράγοντες, όπως στην
έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης για
ορισμένες θεραπείες, την αδυναμία
της κρατικής χρηματοδότησης
να ανταπεξέλθει έγκαιρα στην
αντιμετώπιση σοβαρών νόσων, την
αδυναμία πληρωμών εκ μέρους
των ασφαλιστικών οργανισμών ή
την παντελή έλλειψη μέριμνας για
ασφάλιση της υγείας γενικότερα. Γι’
αυτούς τους λόγους, σταθμίζοντας
τις εκάστοτε συνθήκες κάθε χώρας
συνεισφέρουμε με μια σειρά
πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν
φροντίδα υγείας στους ασθενείς που
την έχουν ανάγκη.

Φωτό:
Εξέταση ασθενούς στο τρένο
“Phelophepa” της Roche

Εξατομικευμένη Θεραπεία

Συμβολή στη δημόσια υγεία
με επίκεντρο τον ασθενή
Η Roche αποδεικνύει έμπρακτα τη μακρόχρονη δέσμευσή της στη βελτίωση των υπηρεσιών
της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην
ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενή.

Παροχή ιατρικού εξοπλισμού
Το Νοσοκομείο «Σωτηρία» εγκαινίασε
το 2010 το νεοσύστατο Βρογχολογικό
Τμήμα με υποδομές υψηλής
τεχνολογίας, την ίδρυση του οποίου
στήριξε η Roche.
Φροντίδα για το άρρωστο παιδί
Συνεχίζοντας την παράδοση της
προσφοράς μας στην ελληνική
κοινωνία, ενισχύουμε το έργο της
«Μέριμνας» ως επίσημος χορηγός
της «Υπηρεσίας Παιδιατρικής
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο
Σπίτι», που προσφέρεται σε παιδιά
και εφήβους που υποφέρουν από
απειλητικές για τη ζωή τους νόσους.
Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουμε
ενεργά και άλλες φιλανθρωπικές
οργανώσεις με αξιόλογο έργο στο
ενεργητικό τους με γνώμονα το
παιδί, όπως είναι το «Χαμόγελο του
Παιδιού», η κατασκήνωση για
παιδιά με διαβήτη “Kinderland”
και ο Σύλλογος «Πίστη». Πρόσφατα
υποστηρίξαμε οικονομικά το Σύλλογο
Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια «Φλόγα» για την αγορά
διαμερισμάτων, όπου φιλοξενούνται
παιδιά που ζουν στην επαρχία
και επισκέπτονται τα παιδιατρικά
νοσοκομεία της Αθήνας για τη
χορήγηση της θεραπείας τους.
Επίσης, με δωρεά της εταιρείας μας
στο Σύλλογο «Φλόγα» συμβάλαμε
στον περαιτέρω εξοπλισμό του
Νοσοκομείου Αγία Σοφία με
αντιδραστήρια απαραίτητα για τη
χορήγηση θεραπείας στα παιδιά που
υποφέρουν από νεοπλασίες.
Υγεία και εκπαίδευση
Eδώ και πολλά χρόνια η Roche είναι
κοντά στα παιδιά του Δημοτικού

και του Γυμνασίου που λειτουργούν
στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγία
Σοφία» έχοντας υποστηρίξει τη
λειτουργία των σχολείων τους με
οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
και με τη διοργάνωση ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων.
Ενίσχυση ερευνητικών
προγραμμάτων
Στη Roche αναπτύσσουμε διαχρονικές
συνεργασίες με τους φορείς που
συμμετέχουν στη διαμόρφωση
πολιτικής υγείας με στόχο την
εμπεριστατωμένη λήψη απόφασης
και θεσμικής διεκδίκησης για τη
βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος
υγείας και την ολοκληρωμένη
φροντίδα του ασθενή. Παράλληλα,
ενισχύουμε ανεξάρτητα ερευνητικά
προγράμματα για τη συλλογή και
την ανάλυση δεδομένων οργάνωσης
και λειτουργίας του συστήματος
υγείας και κινητικότητας ασθενών με
χρόνιες νόσους μέσα σε αυτό, όπως:
• αποτύπωση και ανάλυση της
γεωγραφικής κατανομής των
διαθέσιμων υποδομών για την
αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων
και της νοσοκομειακής υποδομής
για την αντιμετώπιση της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας
• αποτύπωση και ανάλυση της
διαδρομής των ογκολογικών
ασθενών για τη λήψη φροντίδας
• χαρτογράφηση του ταξιδιού των
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα
από τη διάγνωση στη θεραπεία
στην Περιφέρεια της Κρήτης
• χαρτογράφηση των ασθενών με
χρόνια νεφρική νόσο τόσο στο
προτελικό όσο και στο τελικό στάδιο
(αιμοκάθαρση)

• ενίσχυση ανεξάρτητων ερευνητικών
πανεπιστημιακών προγραμμάτων
για την εξέλιξη της γνώσης
αναφορικά με τις χρόνιες ιογενείς
ηπατίτιδες.
Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε
ανεξάρτητα ερευνητικά προγράμματα
για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής
και των προτιμήσεων του γενικού
πληθυσμού για τις υπηρεσίες υγείας
(Hellas Health II, III) και των ασθενών
με σοβαρές και χρόνιες νόσους,
όπως οι ασθενείς με καρκίνο,
οι πάσχοντες από ρευματοειδή
αρθρίτιδα και λέμφωμα.
Κοντά στους νέους γιατρούς
Παραμένουμε κοντά σε
επιστημονικούς φορείς ογκολόγων
- παθολόγων, αιματολόγων,
ενδοκρινολόγων, νεφρολόγων,
μεταμοσχευτών (χειρουργοί,
νεφρολόγοι και παθολόγοι) και
παθολογοανατόμων, με ενίσχυση
υποτροφιών σε νέους επιστήμονες
και με υποστήριξη του ερευνητικού
τους έργου.
Φωτό:
Στιγμιότυπο από το
Μαλάουι της Αφρικής

Ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων
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