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Despre afecþiuni
În România, aproximativ

450.000 de persoane suferã de
diabet zaharat, iar la nivel
mondial, cifra se ridicã la 270 de
milioane de bolnavi. Mãsurarea
regulatã a glicemiei contribuie la
depistarea precoce a acestei boli.

Hipertensiunea arterialã
este un ucigaº silenþios care
afecteazã un miliard de oameni în
toatã lumea. Acest numãr se
aºteaptã sã creascã la 1,5 miliarde
în 20252 , determinând fie decesul
prematur a milioane de oameni,
fie, apariþia unor complicaþii ire-
versibile pentru sãnãtate precum accidentul vascular cerebral,
infarctul miocardic, insuficienþã cardiacã sau boalã renalã. 

În ciuda disponibilitãþii de medicamente eficiente, 75% din
populaþia hipertensivã totalã ºi chiar 50% din pacienþii trataþi nu
ating þinta recomandatã de 140/90 mmHg.

Boala arterialã pe-
rifericã (BAP) nu este
doar o afecþiune a picioa-
relor care afecteazã artere-
le periferice, ci reprezintã
un factor predictiv impor-
tant pentru riscul ulterior
de infarct miocardic ºi ac-
cident vascular cerebral.

Simptomele pot fi absente, astfel cã infarctul miocardic ºi acciden-
tul vascular cerebral secundare BAP pot sã aparã fãrã niciun aver-
tisment. Aceste consecinþe ale BAP pot fi prevenite printr-un
diagnostic precoce, prin modificarea stilului de viaþã (renuntarea
la fumat, dieta sãnãtoasã, reducerea nivelului de colesterol, acti-
vitatea fizicã) ºi prin medicaþia adecvatã. Tratamentul cu antiagre-
gante plachetare este larg recunoscut ca fiind un tratament eficient
în vederea prevenirii complicaþiilor cardiovasculare.

Cancerul de sân este
responsabil de 77.000 de
decese anual în Europa, din-
tre care 4.000 se înregistreazã
în România.

Cancerul de col uterin
este o boala cronicã gravã, cu
evoluþie foarte severã, mai ales când este depistatã în stadii avansate. 
În România avem peste 15.000 de paciente înregistrate cu cancer de
col uterin, apar anual aproximativ 2.800 de noi cazuri,  ºi se produc
1.500 decese. 

Despre Fundaþia Renaºterea
Fundaþia «RENAªTEREA» pentru Educaþie, Sãnãtate ºi

Culturã a fost înfiinþatã în anul 2001, aducând pentru prima datã
în atenþia publicului din România o problema cu implicaþii majore
în viaþa femeilor: cancerul de sân. La 1 octombrie 2001, Fundaþia
Renaºterea a lansat Programul de Prevenire ºi Depistare Precoce
a Cancerului de Sân, însufleþitã fiind de dorinþa de a transmite
femeilor convingerea cã, depistatatã ºi tratatã la timp, aceastã
boalã poate fi învinsã. De la înfiinþare, Fundaþia Renaºterea a

derulat o permanentã activitate de
informare ºi conºtientizare a femeilor
asupra importanþei efectuãrii unor
controale medicale periodice pentru
depistarea la timp ºi tratarea cu suc-
ces a maladiei. 

În urma activitãþii desfãºurate în
decursul a ºapte ani ºi întrunind
condiþiile cerute de legislaþia în

vigoare, la data de 5 februarie 2008, Fundaþiei Renaºterea i s-a
recunoscut, prin Hotãrâre de Guvern, statutul de utilitate publicã. 

Despre sanofi-aventis
Sanofi-aventis, companie farmaceuticã de vârf la nivel 

mondial, descoperã, dezvoltã ºi oferã soluþii terapeutice pentru
îmbunãtãþirea vieþii tuturor oamenilor. Sanofi-aventis este listatã
la bursa din Paris (EURONEXT PARIS: SAN) ºi New York
(NYSE: SNY).
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