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Fundaþia Renaºterea în parteneriat cu sanofi-aventis România
demareazã campania ,,Sãnãtatea ta conteazã”, care îºi propune sã
informeze populaþia asupra importanþei investigaþiilor medicale în
depistarea diabetului, cancerului de sân ºi de col uterin, afecþiu-
nilor cardio-vasculare, boli care prin incidenþa ºi severitatea lor
constituie  o problemã majorã de sãnãtate publicã. 

Aproximativ 8 000 de persoane, care locuiesc în special în
mediul rural, vor beneficia de mãsurãtori gratuite ale glicemiei,
tensiunii arteriale, indicelui gleznã-braþ (indicator al bolii arteriale
periferice) ºi microalbuminuriei (prezenþa albuminei în urinã).
Unitatea Mobila de Diagnostic pentru Sân ºi Col Uterin - Renaº-
terea va efectua în luna aprilie a acestui an mamografii ºi teste
Babeº-Papanicolau la aproximativ 1.000 de femei.

Campania va avea:

� zece puncte de lucru în zona Moldovei, 

� unul la sediul Centrului de Diagnostic al Afecþiunilor Mamare

- Renaºterea din Bucureºti,

� Unitatea Mobilã de Diagnostic pentru Sân ºi Col Uterin -

Renaºterea (jud Braºov ºi Iaºi) 

Un proverb chinezesc spune „sã nu sapi fântâna când þi se face
sete”. Este exact ceea ce încercãm sã facem prin proiectele de
depistare precoce ºi prevenþie. Compania sanofi-aventis s-a implicat
în proiecte de responsabilitate sociala ºi îºi doreºte ca prin partener-
iate cu autoritãþile din sãnãtate sau diverse fundaþii sã contribuie
activ la îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a românilor. Depistarea pre-
coce a acestor boli face posibila vindecarea lor ºi contribuie, impli-
cit, la scãderea costurilor tratamentelor aferente, pe termen mediu.
(a declarat Dan Ivan, Director General  sanofi-aventis România) 

„Sãnãtatea este un dar pe care trebuie sã învãþãm sã îl preþuim
ºi sã îl pãstrãm, înainte de a ne îmbolnãvi! Investigatiile medicale
efectuate cu regularitate sunt deosebit de importante pentru a ne
ajuta sã depistãm o posibilã afecþiune în stare incipientã ºi a ajunge
mai simplu ºi mai sigur la vindecare. Trebuie sã privim cancerul
ca pe o boalã obiºnuitã ºi sã acþionãm ca atare - sã eliminãm
cauzele care o pot declanºa, cele care þin de stilul de viaþã!
Niciodatã nu este prea devreme pentru a începe un regim de viaþã
sãnãtos ºi a realiza cã sãnãtatea ta conteazã. ”  (a declarat Mihaela
Geoanã - Preºedintele Fundaþiei Renaºterea.

În luna aprilie, 
Fundaþia Renaºterea 

ºi  sanofi-aventis Romania lanseazã campania

,,Sãnãtatea ta conteazã”

Fundaþia Renaºterea în parteneriat cu sanofi-aventis
România demareazã campania 
,,Sãnãtatea ta conteazã”.

Vor fi distribuite pliante ºi broºuri cu conþinut 
informativ-educativ asupra celor mai întâlnite boli.
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