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Implicarea  
în comunitate este 
responsabilitatea noastră
Pentru că împreună, putem face  
mai mult

Obiectivul nostru principal, nu doar în România, ci și în 
întreaga lume, este să facilităm accesul la îngrijiri de 
sănătate. O societate modernă, europeană, trebuie să fie o 
societate sănătoasă. De aceea colaborăm activ cu toți cei 
care pot ajuta la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. 
Considerăm această implicare un comportament responsabil față 
de societate, un comportament asumat care merge dincolo de 
activitatea noastră ca și companie farmaceutică. Credem că accesul 
la sănătate înseamnă mult mai mult decât acces la produsele noastre. 
Grupul Roche are o experiență de peste 120 de ani, nu doar în ceea 
ce privește descoperirea de medicamente salvatoare de vieti, ci și în 
aspecte care țin de prevenție, educație medicală și creștere a gradului 
de informare cu privire la maladii grave. Este însă în continuare nevoie 
să facem mai mult.
 
Pentru noi, implicarea în comunitate nu înseamnă doar cei 6.000 
de pacienți tratați în fiecare an în România cu produsele noastre 
inovatoare, ci și parteneriatele prin care am ajutat mii de persoane 
să aibă acces la teste de diagnostic și examinări medicale gratuite. 
În acest demers, avem nevoie de sprijinul și dialogul constant cu 
membrii comunității, cu autoritățile, cu medicii sau asociațiile de 
pacienți, pentru că ne ajută să înțelegem unde putem să facem mai 
mult bine. La final, cu toții avem același obiectiv: accesul mai ușor la 
îngrijiri de sănătate, pentru toată lumea.

În acest prim raport de implicare în comunitate, dorim să vă împărtășim 
proiectele pe care le-am facut în România, pentru binele comun, pentru 
că ne mândrim cu ele. Suntem mândri de angajații noștri, care lucrează 
în fiecare zi pentru a ajuta oamenii care au nevoie de noi, de partenerii 
noștri care au ales să sprijine această misiune și de modelul nostru de 
afaceri, care pune oamenii pe primul loc. 

Știu că doar împreună putem face mai mult. Mai mult pentru 
pacienți și familiile lor, mai mult pentru partenerii noștri din sectorul 
de sănătate și pentru societate în general.

Martine Draullette
Director General, Roche Romania
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Medicina personalizată
22.000 de investigații medicale oferite gratuit 
pacienților români, pentru diagnosticarea:
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Una din principalele caracteristici ale medicinei 
moderne este personalizarea tratamentului.
Pacienți cu același diagnostic clinic pot răspunde 
diferit aceluiași tratament. Pentru unii pacienți 
tratamentul se poate dovedi eficace, pe când în 
cazul altora pot apărea efecte adverse sau nu se 
obține beneficiul clinic dorit. Acest fenomen se 
datorează, în multe cazuri, diferențelor genetice 
între pacienți. Tratamentele adaptate diferitelor 
populații de pacienți nu au doar avantaje 
medicale, ci și economice. Prin urmare, nu sunt 
importante doar pentru medici și pacienți, ci sunt 
salutate și de către autoritățile de reglementare 
și asiguratori. Un diagnostic corect, primit la 
timp, poate duce la scăderea costurilor legate de 
investigații suplimentare și spitalizare. 
Grupul Roche are o poziționare unică în domeniul 
medicinei personalizate și deține resursele 
necesare pentru a o transpune în realitate. Unul 
din obiectivele noastre principale este să putem 
să oferim medicilor și pacienților soluții medicale 
ce pot reprezenta opțiuni noi și inovatoare de 

diagnostic și tratament. În România, efectuarea 
testelor de diagnostic pentru depistarea unor bio-
markeri – indicatori biologici sau derivați biologici 
ai unei boli – sunt obligatorii pentru diagnosticarea 
corectă a unor afecțiuni grave, precum anumite 
tipuri de cancer pulmonar și de sân, unele 
tipuri de hepatite, limfoane, tuberculoză sau 
poliatrita reumatoida. Aceste teste și investigații 
medicale obligatorii se fac înainte de începerea 
tratamentului, ele fiind necesare pentru a identifica 
cea mai potrivită abordare terapeutică. 
Deoarece aceste investigații nu sunt momentan 
compensate, pentru a veni în sprijinul pacienților 
dar și al sectorului medical, Roche România a 
oferit gratuit anul trecut circa 22.000 de astfel de 
teste de diagnostic, în colaborare cu laboratoare, 
spitale și institute de cercetare, atât din sectorul 
public cât și din cel privat. 
Considerăm că acest sprijin este parte din datoria 
noastră de a ajuta pacienții să primească un 
diagnostic corect, precum și tratamentul potrivit 
profilului genetic al fiecăruia, la momentul potrivit.
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România este una din cele trei țări 
din UE care încă nu a implementat 
un program național de screening 
pentru cancerul de sân, în condițiile 
în care procentul mortalității 
cauzate de această boală în țara 
noastră este de 36%, mult mai mare 
decât media europeană (29%). 
Cu excepția României, Greciei și 
Slovaciei, toate țările membre ale 
Uniunii Europene au funcționale 
programe naționale de screening pentru 
cancerul de sân, unele dintre ele în 
derulare încă din anii `70. 

Mai mult decât atât, medicamentele 
noi destinate tratării cancerului nu 
se regăsesc pe lista medicamentelor 
compensate în țara noastră, deși sunt 
disponibile în regim compensat pentru 
pacientele din majoritatea țărilor 
europene, inclusiv pentru cele din 
regiune, precum Bulgaria sau Grecia. 
În acest context, în anul 2016, Roche 
România a susținut Coaliția pentru 
Sănătatea Femeii, un parteneriat 
strategic între ONG-uri, profesioniști 
din sistemul medical şi toţi cei interesaţi 
în a promova importanța educaţiei 

şi prevenției în ceea ce priveşte 
cancerul de col uterin, ovarian și de 
sân. Coaliția pentru Sănătatea Femeii 
își propune să aducă în prim planul 
strategiei naționale de sănătate un 
program dedicat sănătăţii femeilor, 
având ca obiective implementarea unui 
program național de screening pentru 
cancerul de sân, promovarea adecvată 
a programului național de screening 
pentru cancerul de col uterin, precum și 
creșterea gradului de informare asupra 
importanței controalelor periodice în 
cazul cancerului ovarian. 

17,6%

25% dintre medici

Sunt singurele țări ale U.E. care nu au un program 
național de screening pentru cancerul de sân

72% dintre femei

au efectuat măcar o dată
 un test Babeș-Papanicolau; 
media UE depășește 70%

63,9%
este rata de supraviețuire în 

cazul cancerului de sân; 
media UE este de 75%

66%
nu și-au autoexaminat 

niciodată sânii pentru a 
descoperi noduli

90%
nu au efectuat niciodată un 

control medical pentru 
depistarea cancerului de sân

Cancerul de col uterin are, în România, o 
rată a mortalității de 4 ori mai mare decât 
în restul țărilor UE 

Cele mai multe cazuri de cancer de 
sân sunt diagnosticate în fazele 
avansate ale bolii, când soluțiile 
terapeutice sunt limitate

nu au auzit despre existența 
programului de screening 
pentru cancerul de col

10% au accesat programul național de 
screening pentru cancerul de col

Coaliția pentru Sănătatea Femeii
Cel mai amplu demers pentru protejarea
sănătății femeilor din România



7Raport implicare în comunitate

În anul 2016, Coaliția pentru Sănătatea 
Femeii a derulat o serie de activități, 
după cum urmează: 
•  Studiul „Afecțiuni oncologice 
feminine în România”, cea mai amplă 
cercetare privind impactul cancerului 
de col uterin, cancerului ovarian 
și a celui de sân în țara noastră. În 
cadrul acestui studiu a fost analizată 
perspectiva medicilor și a femeilor asupra 
problemelor existente în sistemul medical 
din România, legate de managementul 
tratamentului principalelor trei tipuri de 
cancer care afectează femeile din țara 
noastră: cancerul de sân, cancerul de col 
uterin și cancerul ovarian. Studiul poate 
fi consultat integral pe www.roche.ro și 
www.coalitiapentrusanatateafemeii.ro. 
Studiul „Afecțiunile Oncologice 
Feminine în România”concluzionează 
că implementarea unui program de 
screening gratuit pentru cancerul de sân, 

promovarea adecvată a programului de 
screening existent pentru cancerul de col 
uterin și creșterea nivelului de educație 
cu privire la importanța controalelor 
medicale periodice sunt măsuri 
necesare pentru managementul eficient 
al afecțiunilor oncologice feminine în 
România. 

•  Caravana mobilă prin care femei din 
zone defavorizate au putut beneficia de 
controale medicale gratuite. În cadrul 
acesteia, în perioada august-decembrie 
2016, în județele Constanța și Vrancea, 
aproximativ 1.800 de femei au beneficiat 
de examinări pentru depistarea riscului 
de cancer de sân și de col uterin, 
precum și de alte investigații medicale 
gratuite. În cadrul acestei campanii 
au fost efectuate aproximativ 1.200 de 
mamografii și peste 1.680 de teste Babeș 
– Papanicolau. Rezultatele examinărilor 
medicale realizate pentru depistarea 

precoce a cancerului de sân evidențiază 
încă o dată nevoia creșterii nivelului 
de educație medicală al femeilor, 
precum și eforturi susținute pentru 
promovarea importanței controalelor 
medicale periodice. Multe dintre femei 
prezentau deja probleme, dar nu aveau 
în plan să meargă la medicul specialist 
pentru o consultație. Dintre cele 1.800 
de femei care au participat la această 
campanie, 38,28% au fost îndrumate 
către medicul specialist pentru mai 
multe investigații, iar 2,68% au fost 
direcționate de urgență către un consult 
oncologic. Această caravană a evidențiat 
probleme serioase și în ceea ce privește 
riscul de apariție al cancerului de col 
uterin. 23% dintre femeile examinate 
au primit direct recomandare pentru un 
consult oncologic, iar 18,14% au fost 
diagnosticate cu diferite alte afecțiuni 
(infecții, inflamații).
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Este întotdeauna mai ușor să previi decât să tratezi. 
Acesta este motivul pentru care, ca parte din implicarea 
noastră în comunitate, Roche România a susținut în 
anul 2016 peste 30 de campanii de prevenție și educație 
pentru sănătate derulate de asociații de pacienți și 
organizații non-guvernamentale. Domeniile în care 
aceste organizații au derulat campanii, cu sprijinul 
Roche, acoperă arii diverse: oncologie, boli autoimune, 
boli infecțioase, transplant sau afecțiuni ale sistemului 
nervos central.

Campanii de prevenție și 
educație pentru sănătate
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Prevenție și educație pentru sănătate în domeniul 
oncologiei
Peste un milion de români au fost diagnosticaţi cu o formă 
sau alta de cancer, iar alte patru milioane de persoane au 
avut cel puţin un membru al familiei diagnosticat cu această 
boală, potrivit studiului naţional „Percepții și atitudini cu 
privire la prevenirea, diagnosticarea și tratarea cancerului”, 
derulat anul trecut, cu privire la impactul pe care îl are 
această maladie asupra societăţii româneşti. Ca urmare, în 
anul 2016, am susținut campanii de prevenție și informare. 
Credem că este nevoie ca aceste eforturi să continue.
Am fost alături de asociațiile bolnavilor de cancer în 
proiectele menite să prevină sau să diagnosticheze precoce 
afecțiunile oncologice cu impact grav asupra populației: 
cancerul de sân, cancerul pulmonar, cancerul ovarian sau 
melanomul.

#AcumȘtiu - Ziua Internațională de Luptă Împotriva 
Cancerului Ovarian
Ediția 2016 a Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Cancerului 
Ovarian s-a desfășurat sub hashtag-ul #AcumȘtiu, și a pus 
accent pe importanța vizitei la ginecolog, chiar și atunci când 
nu sunt simptome ale vreunei boli.

Un viitor fără pată - Campanie de informare și 
conștientizare asupra pericolului melanomului
„Un viitor fără pată!” a adus în atenția publicului, în special a 
tinerilor, pericolul cancerului de piele și măsurile de prevenire a 
acestei boli. Printre acțiunile incluse în campanie s-a numărat 
și Unitatea Mobilă de Dermatoscopie, instalată în Parcul 
Tineretului, unde 1.800 de oameni au putut să își analizeze 
alunițele. Alte 4 milioane de români au putut să citească în 
presă cum se pot proteja împotriva cancerului de piele. 

campanii
30 Roche România a susținut în anul 

2016 peste 30 de campanii de 
prevenție și educație pentru sănătate
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„Nu am făcut destul” – Campanie de Luptă 
Împotriva Cancerului la Sân
În perioada octombrie – decembrie 2016, Federația 
Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a organizat a șasea 
ediție a campaniei naționale de informare cu privire 
la cancerul de sân – „Nu am făcut destul”. Pentru al 
treilea an consecutiv, a fost desfășurată o caravană 
în opt județe din țară în cadrul căreia aproape 1.200 
de femei din mediul rural au putut beneficia de 
examinări medicale gratuite ale sânilor.
•  14% dintre femeile examinate în 2016 prezentau 

suspiciuni de cancer de sân.
•  78% dintre femeile examinate nu făcuseră, 

anterior, niciun control medical la sân.
•  6% dintre femeile examinate au un istoric de 

cancer de sân în familie.

„Respiră sănătate” – Campanie de informare 
cu privire la cancerul pulmonar
În luna noiembrie, în parteneriat cu Societatea 
Națională de Medicina Familiei, Societatea 
Română de Pneumologie și Comisia Europeană, 

a fost derulată campania ”Respiră Sănătate” 
prin care milioane de români au aflat care sunt 
riscurile corelate cu fumatul. Renunțarea la 
fumat și un stil de viață sănătos sunt esențiale, 
însă la fel de importantă este recunoașterea 
potențialelor semne care ar putea indica o 
afectare oncologică a plămânilor. 

„Începe școala și pentru copiii cu cancer” – 
Campanie de prevenire a abandonului școlar 
Din păcate, povara cancerului în România se 
rasfrânge și asupra copiilor, care sunt nevoiți 
să piardă timp prețios din cauza acestei boli. 
De aceea, anul trecut, Roche, în colaborare 
cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, 
a susținut, pentru al patrulea an consecutiv, 
inițiativa „Începe școala și pentru copiii cu 
cancer”, prin care 278 de copii ce suferă de 
afecțiuni oncologice au primit rechizitele 
necesare pentru a putea începe un nou an 
școlar. Scopul acestui proiect este prevenirea 
abandonului școlar în rândul copiilor bolnavi.
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#AcumȘtiu

«Nu am făcut destul»
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naționale de informare cu privire la această 
maladie. „Respiră Speranță” a fost prima inițiativă 
care și-a propus să fie alături de cei care trăiesc 
cu această boală și de familiile lor.  

Scleroza multiplă este o boală a sistemului 
nervos central, care afectează aproximativ 2.3 
milioane de persoane în intreaga lume. Această 
boală este principala cauză de dizabilitate 
negenerată de accidente și afectează mai ales 
persoane între 20 și 40 de ani. În acest context, 
am fost alături de organizatorii campaniei 
„Scleroza multiplă nu trebuie să fie o povară” în 
care s-a militat pentru o mai bună cunoaștere a 
dificultăților cu care se confruntă cei ce suferă 
de această boală.

De peste 10 ani, susținem eforturile Asociației 
Transplantaților din România pentru încurajarea 
donării de organe, un act care salvează vieți.
Asociațiile și organizațiile non-guvernamentale 
sunt parteneri deosebit de importanți pentru 
Roche, datorită obiectivului nostru comun – acela 
de a-i ajuta pe oameni să aibă grijă de sănătatea 
lor și de a fi mai bine informați.

Alături de pacienții cu boli cronice grave
În România, bolile transmisibile ocupă un 
loc fruntaș în ceea ce privește incidența, iar 
hepatitele virale B și C înscriu țara noastră în 
statistici nedorite. Așadar, în 2016, am susținut 
proiectele de prevenție și diagnosticare a acestor 
maladii, organizate de asociații ale pacienților. 
În cadrul inițiativei „Voi știți A, B, C-ul?” derulată 
de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, 
peste 2.000 de români din zone defavorizate 
au putut realiza teste gratuite de depistare a 
acestor infecții și le-au fost puse la dispoziție 
informații esențiale. În cadrul celei de-a patra 
campanii naționale de prevenție și informare cu 
privire la hepatitele virale, organizată de Sano-
Hep Romania au fost distribuite peste 40.000 de 
materiale informative, în zone rurale din Oltenia, 
Muntenia, Moldova și Ardeal.

Boală pulmonară gravă, de cauza necunoscută, 
fibroza pulmonară idiopatică afectează sute de 
români în fiecare an, prognosticul fiind, de cele 
mai multe ori, rezervat. Ca urmare, am răspuns 
invitației Asociației Pacienților cu Afecțiuni 
Autoimune de a ne alătura primei campanii «R

es
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ra
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ă»«Un viitor fără pată»
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Datorită progreselor înregistrate în 
stiință, medicina a avansat enorm 
în ultimul secol, în timp ce noi 
descoperiri și arii de cercetare apar 
în fiecare zi. 
Ritmul inovațiilor a crescut exponențial 
în ultima decadă, iar acest lucru impune 
un grad foarte ridicat de cunoaștere 
a ultimelor abordări și tendințe. De 
aceea, diversitatea nevoilor medicale 
care trebuie acoperite necesită un efort 
de colaborare, din partea companiilor, 
oamenilor de știință și întregii societăți. 
Aceasta este responsabilitatea și 
misiunea noastră: să lucrăm cu 
partenerii din sectorul medical și să 
dezvoltăm împreună soluții care să 

răspundă nevoilor pacienților. 
Colaborările dintre industria 
farmaceutică și profesioniștii din 
domeniul sănătății sunt cruciale pentru 
dezvoltarea de medicamente inovatoare 
ce ajută pacienții să trăiască mai 
mult și mai bine. Astfel de colaborări 
au dus la descoperirea a numeroase 
medicamente inovatoare și au rescris 
modul în care sunt tratate multe 
afecțiuni. 
Suntem mândri că de-a lungul anilor, 
colaborările dintre Roche, profesioniștii 
din domeniul medical și organizațiile din 
domeniul sănătății au oferit milioanelor 
de pacienți din întreaga lume 
medicamente care au făcut cu adevărat 

Parteneriate și colaborări 
pentru educație profesională
Ritmul alert al inovațiilor în medicină  
necesită o colaborare strânsă
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diferența, multe dintre ele schimbând 
paradigmele de tratament. 
Pentru noi este deosebit de important 
să lucrăm împreună cu medicii care 
au contact direct cu realitatea clinică 
a ariilor terapeutice în care suntem 
prezenți. Portofoliul nostru este format 
din produse inovatoare, de înaltă 
tehnologie, care de multe ori forțează 
limitele cunoașterii medicale. Aceste 
caracteristici impun un schimb de idei 
și cunoștințe constant între cercetătorii 
noștri și profesioniștii din sectorul 
românesc de sănătate, care lucrează 
îndeaproape cu produsele noastre. 
În acest sens, anul trecut am colaborat 
cu aproximativ 500 de medici și 50 de 
asociații profesionale din ariile noastre de 

expertiză. Această colaborare a luat forma 
educației medicale continue, participării 
la evenimente științifice naționale și 
internaționale, cărților de specialitate, 
publicațiilor, schimbului de experiență sau 
granturilor pentru cercetare. 
România are o lungă tradiție a inovației 
în medicină, cu multe descoperiri de-a 
lungul anilor, în domeniul oncologiei, 
bolilor infecțioase sau diabetului. 
Suntem de părere că medicii din 
România au dreptul să fie la curent cu 
cele mai noi descoperiri și abordări 
în știinta medicală a secolului XXI. 
Din acest motiv, vrem să contribuim 
la continuarea acestei tradiții prin 
susținerea accesului medicilor români la 
știință și inovație.
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Children’s Walk este o campanie 
a grupului Roche la nivel global, 
care sprijină iniţiativele locale ce 
îşi propun să asigure un viitor, atât 
copiilor din mediul rural care nu au 
resurse şi oportunităţi să îşi continue 
educaţia, cât şi comunităţilor din 
care aceştia provin. 
În cadrul acestei campanii, Roche 
România a continuat în 2016, pentru 
al patrulea an consecutiv, colaborarea 
cu World Vision România. Fondurile 
donate în anii trecuţi de angajaţii Roche 
România către World Vision, în cadrul 
campaniei Roche Children’s Walk, 

au permis copiilor din comunităţile 
nevoiaşe să primească sprijin pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor școlare, 
rechizite şcolare, îmbrăcăminte, au 
participat la sesiuni de informare despre 
igienă şi educaţie pentru sănătate. 
În 2016, donaţiile angajaţilor Roche 
România au fost destinate în proportie 
de 50% către programul de burse 
„Vreau în clasa a noua”, dezvoltat de 
World Vision Romania. Acest program 
se desfăşoară începând cu 2008 şi 
este destinat copiilor din zone rurale 
dezavantajate din judeţele Cluj, Iaşi, 
Ialomiţa, Dolj, Vâlcea şi Vaslui, care 

provin din familii defavorizate dar 
care au trecut cu brio de examenul de 
Evaluare Națională şi sunt motivaţi să îşi 
continue studiile la liceu. 
Datorită sprijinului acordat de Roche 
Romania în anul 2016 programului de 
burse „Vreau în clasa a noua”, dezvoltat 
de World Vision Romania, un număr de 
8 copii au putut să își continue studiile 
liceale. Cealaltă jumătate a sumei strânse 
în România a fost direcționată proiectelor 
pe care Grupul Roche, în colaborare 
cu UNICEF şi alte organizații caritabile 
renumite, le desfăşoară pentru sprijinirea 
copiilor din Malawi.

Children’s Walk 
O șansă la educație pentru copii din zone 
defavorizate
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30.000 de oameni au 
beneficiat direct de 
proiectele noastre  
de implicare în  
comunitate

Misiunea noastră principală este aceea de 
a îmbunătăți viața pacienților, dincolo de 
medicamentele pe care le producem. 
De la facilitarea accesului la tratament și 
investigații de diagnostic, până la consolidarea 
expertizei profesionale a cadrelor medicale și 
sprijin pentru pacienți, proiectele în care ne 
implicăm sunt menite să ajute comunitatea.

“Este important să ştim ce tip de persoană suferă 
de o anumită boală şi apoi cu ce fel de boală avem 
de-a face”, spunea Hipocrate. 
De aceea, anul trecut, circa 65% din suma alocată 
proiectelor de implicare în comunitate a fost destinată 
efectuării a peste 22.000 de teste de diagnostic 
gratuite pentru pacienți cu o serie de afecțiuni grave. 

Cele mai importante inovații ale companiei 
Roche au la bază parteneriate și colaborări cu 
profesioniști și organizații din domeniul sănătății. 
Educația profesională este pentru noi un 
angajament pe termen lung, care contribuie la 
sustenabilitatea sectorului medical din România. 
În cursul anului trecut, această contribuție s-a 
ridicat la 21% din totalul sumelor alocate de Roche 
România în proiectele de implicare în comunitate.
 
Asociațiile de pacienți și ONG-urile ne ajută să 
înțelegem mai bine nevoile pacienților și cum 
putem să ajutăm. În 2016, 14% din valoarea 
proiectelor noastre a fost dedicată campaniilor de 
prevenție și conștientizare desfășurate de Roche 
România în colaborare cu asociații de pacienți 
și ONG-uri cu activități în sectorul medical. Anul 
trecut, Roche România a sprijinit peste 30 de 
proiecte ale asociațiilor de pacienți, din care 
peste jumătate au fost desfășurate în domeniul 
oncologiei. 

Credem că putem avea succes numai colaborând 
cu toți partenerii noștri. În anul 2016, 30.000 
de oameni au beneficiat direct de proiectele 
noastre de implicare în comunitate, în timp ce 
prin campaniile de prevenție și educație pentru 
sănătate susținute de compania noastră am ajuns 
la milioane de români.
Suntem conștienți că un comportament onest 
și etic, atât în afaceri cât și în colaborarea cu 
comunitatea este cea mai bună carte de vizită. 
Suntem curajosi, mergem mai departe, iar 
pasiunea și implicarea noastră sunt ceea ce ne-a 
permis să ducem la bun sfârșit aceste proiecte 
pentru comunitate.
Ne mândrim cu ceea ce suntem, cu ceea ce facem 
și cu maniera în care lucrăm împreună.
Noi suntem Roche.

milioane lei
9+
65%

21%

14%

Investigații gratuite 
pentru pacienți

Educație 
profesională

Campanii de prevenție și 
educație pentru sănătate
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