Δελτίο Τύπου
H AstraZeneca για 4η συνεχή χρονιά επίσημος χορηγός του Greece Race for the Cure®
με κεντρικό μήνυμα: «Εσύ ενημερώθηκες για τον γονιδιακό έλεγχο;»
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 – Η AstraZeneca για 4η συνεχή χρονιά στηρίζει το σημαντικό έργο
του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και συμμετέχει ως
επίσημος χορηγός στο φετινό digital Race for the Cure®.
Στο μεγάλο αυτό διαδικτυακό event με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού
για τον καρκίνο του μαστού που πραγματοποιείται 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η AstraZeneca
δίνει το παρών και με κεντρικό μήνυμα «Εσύ ενημερώθηκες για τον γονιδιακό έλεγχο;» προτρέπει
το κοινό να ενημερωθεί για τη σημασία του γονιδιακού ελέγχου ως μέτρο πρόληψης και
αποτελεσματικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.
Επιπλέον, υποστηρίζει την διαδικτυακή ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Γονιδιακός Έλεγχος: Η
σημασία του για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών» που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 11.15 π.μ.. στη Facebook σελίδα του
Συλλόγου «Άλμα Ζωής». Σε μία συμβολική κίνηση θα προσφέρει στο Άλμα Ζωής 1€ για κάθε
view στηρίζοντας περεταίρω τις δράσεις του συλλόγου.
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 Greece Race for the Cure®
Το Greece Race for the Cure® είναι αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που
πραγματοποιείται από το 2009 σε ετήσια βάση, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».
Η ελληνική διοργάνωση αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® ανάμεσα σε 150
σε ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.
Το Greece Race for the Cure® θα πραγματοποιηθεί και αυτή τη χρονιά, προσαρμοσμένο στις συνθήκες
που επιβάλλουν τα δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, αποδεικνύοντας ότι καμία συνθήκη
δεν μπορεί να μας εμποδίσει να βάλουμε και φέτος το δικό μας «λιθαράκι» στον αγώνα ενάντια στον
καρκίνο του μαστού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
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