Δελτίο Τύπου
AstraZeneca: «Εσύ… ενημερώθηκες για τον γονιδιακό έλεγχο;»
Επίσημος χορηγός στο 11ο Greece Race for the Cure®
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019 – Η AstraZeneca έστειλε για ακόμη μια χρονιά ένα ηχηρό μήνυμα κατά του
καρκίνου, συμμετέχοντας ως Επίσημος Χορηγός στη διοργάνωση του 11ου Συμβολικού Αγώνα Δρόμου
& Περιπάτου Greece Race for the Cure®, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 29
Σεπτεμβρίου 2019 με αφετηρία το Ζάππειο. Η εταιρεία βρέθηκε δίπλα σε γυναίκες που έχουν εμπειρία
καρκίνου του μαστού και στήριξε αυτή τη σημαντική δράση ευαισθητοποίησης για τη νόσο που διοργανώνει
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».
Με κεντρικό μήνυμα της AstraZeneca στη φετινή διοργάνωση «Εσύ… ενημερώθηκες για τον γονιδιακό
έλεγχο;», η AstraZeneca απηύθυνε στο κοινό την ερώτηση, με στόχο να το παροτρύνει να ενημερωθεί
αναφορικά με τη σημασία του γονιδιακού ελέγχου. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας,
περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι παρευρέθηκαν στο περίπτερο της AstraZeneca, που λειτούργησε
ως κέντρο πληροφόρησης του κοινού και έλαβαν πληροφοριακό υλικό.
Όπως δήλωσε ο Χρήστος Αντωνόπουλος MD, PhD, MBA, Διευθυντής του τμήματος Ογκολογίας της
AstraZeneca Ελλάδος: «Η στήριξη της AstraZeneca στον αγώνα Greece Race for the Cure® τα τρία
τελευταία έτη, εντάσσεται στη φιλοσοφία της εταιρείας η οποία εστιάζει στη συνεισφορά στο κοινωνικό
σύνολο και στην κάλυψη υπαρκτών και ουσιαστικών αναγκών. Η σημασία του γονιδιακού ελέγχου για τον
ασθενή και το εθνικό σύστημα υγείας είναι μεγάλη, καθώς ο έλεγχος προσφέρει σημαντική πληροφορία για
τη διαχείριση του κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών και σημαντική κλινική πληροφορία
αφού επηρεάζει τη θεραπευτική φροντίδα του ασθενούς. Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση ολοκλήρωση της
διαδικασίας αποζημίωσης των βιοδεικτών, όπως το BRCA, καθώς αποτελούν τη βάση τόσο για στρατηγικές
πρόληψης όσο και για θεραπευτικές προσεγγίσεις με γνώμονα την Ιατρική Ακριβείας».
Εσύ… ενημερώθηκες για τον γονιδιακό έλεγχο;

Σχετικά με την AstraZeneca
Η AstraZeneca είναι μια διεθνής, βασισμένη στην επιστήμη, βιο-φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εστιάζεται
στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία νόσων
σε τρεις θεραπευτικές κατηγορίες – Ογκολογικές παθήσεις, Καρδιαγγειακές, Νεφρικές και Μεταβολικές
παθήσεις και Αναπνευστικές παθήσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης επιλεκτικά στους τομείς
αυτοάνοσων νοσημάτων, των νευροεπιστημών και των λοιμωδών νοσημάτων. Η AstraZeneca ασκεί την
επιχειρηματική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα της φάρμακα
χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.astrazeneca.gr

Σχετικά με το «Άλμα Ζωής»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «'Αλμα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
που ιδρύθηκε το 1988 και το Διοικητικό του Συμβούλιο και τα μέλη του είναι γυναίκες που έχουν βιώσει
προσωπική εμπειρία καρκίνου μαστού. Όλα αυτά τα χρόνια το «'Αλμα Ζωής» παρέχει δωρεάν
πολυεπίπεδη στήριξη προς τη γυναίκα που νοσεί, φροντίζοντας για την ποιότητα ζωής της, ενώ επίσης
μεριμνά, έτσι ώστε οποιαδήποτε γυναίκα να είναι ενημερωμένη για τον καρκίνο του μαστού και τις
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μεθόδους πρόληψης, με στόχο τη μείωση των θανάτων από τη νόσο. Περισσότερα για τον Σύλλογό μας
μπορείτε να βρείτε εδώ: www.almazois.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Χριστίνα Γιόγιακα, Corporate Communication Manager AstraZeneca : 210 68 71 500,
Christina.Giogiaka@astrazeneca.com
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