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Sanofi Romania și Crucea Roșie Română demarează la nivel național
proiectul umanitar „Toți pentru Sănătate, Sănătate pentru Toți”
•

În România, 3,8 milioane de persoane suferă de deprivare materială serveră, iar jumătate de
milion de români au renunțat să mai apeleze la medic pentru că nu își permit1

Sanofi Romania, prin Divizia de Consumer Healthcare împreună cu Crucea Roșie Română și cu
peste 50 de farmacii de la nivelul întregii țări și-au unit forțele într-un proiect umanitar
ambițios: „Toți pentru Sănătate, Sănătate pentru Toți”. Proiectul se va derula la nivel național
și își propune să sprijine nevoi de sănătate și educație ale unor categorii sociale defavorizate.
Organizatorii invită românii din 20 de orașe să se implice în două inițiative sociale: donații de
produse de îngrijire a sănătății, în perioada 10 februarie – 10 martie 2020 și respectiv, donații
în bani, în perioada 15 martie - 15 aprilie 2020, în farmaciile partenere. În semn de solidaritate
cu toți românii care se vor implica în campanie și vor dona în farmacii, Sanofi va contribui
suplimentar cu o donație financiară către Crucea Roșie Română. Campanii similare au loc în
toată Europa, ca urmare a parteneriatului de la nivel european dintre Sanofi și Crucea Roșie.
Banca de Sănătate, programul de colectare de produse de îngrijire a sănătății (fără prescripție medicală),
se desfășoară în perioada 10 februarie – 10 martie în farmaciile partenere. Românii sunt invitați să doneze
produse din următoarele categorii: durere, antispastice, răceală și gripă, tuse și durere în gât, produse
pentru sistemul digestiv (protectoare hepatice, laxative, antiacide, probiotice), suplimente alimentare
(produse pe bază de magneziu, produse pentru insomnie, vitamine și minerale), produse pentru primajutor (bandaje, plasturi), produse pentru bebeluși (șervețele umede, biberoane) și produse de igienă
personală (periuțe și paste de dinți). Sunt excluse produsele eliberate pe bază de prescripție medicală și
produsele care trebuie să fie păstrate la rece. Produsele colectate din farmaciile partenere vor ajunge la
filialele locale Crucea Roșie Română în maxim 30 de zile de la sfârșitul campaniei cu sprijinul partenerului
logistic, DHL.
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A doua etapă a campaniei, care are loc între 15 martie și 15 aprilie, constă în încurajarea de
donații în bani, tot în farmacii, în urnele dedicate. Banii colectați vor fi folosiți pentru a sprijini
nevoi de educație și sănătate ale copiilor din medii defavorizate.
„Peste 3,8 milioane de români sunt afectați de deprivare materială severă. O arată statisticile,
dar o vedem și noi în contactul direct permanent cu oamenii. Iar sărăcia afectează în mod direct
sănătatea. Când nu ai posibilități să îți cumperi medicamentele necesare sau să îți faci
investigațiile medicale, situația este critică. Așadar, am primit cu mare bucurie invitația Sanofi,
suntem onorați că ne-au ales drept parteneri într-un proiect atât de amplu și că avem încă o dată
oportunitatea să generăm împreună un impact pozitiv în societatea românească. Îi invităm pe
români să ni se alăture și să doneze! Orice contribuție este binevenită! Ne bazăm de asemenea
pe voluntarii Crucii Roșii Române și Sanofi Romania, care vor promova campania în farmaciile
partenere” - Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Roșie Română.
„Credem cu tărie că toată lumea merită să aibă acces la sănătate. Ne bucurăm să fim alături de
partenerul nostru Crucea Roșie Română într-un proiect unic de amploare națională. De
asemenea, le mulțumim farmaciilor partenere care care ni s-au alăturat. Prin forțele noastre
reunite chiar putem să înclinăm balanța în favoarea îngrijirii sănătății pentru cei care, din păcate,
nu își pot permite. Scopul final al programului este același: să creștem șansele persoanelor
defavorizate la o viață mai sănătoasă și mai împlinită. Toți pentru sănătate, sănătate pentru toți!”
– dr. Iulia Roșian, General Manager Consumer Healthcare Sanofi Romania & Moldova.
Campania este organizată în: Alexandria, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, București, Iași, ClujNapoca, Constanța, Craiova, Galați, Gura Humorului, Mediaș, Oradea, Pitești, Ploiești, Sibiu,
Suceava, Timișoara și Târgu Mureș.
Activarea va avea loc în 51 de puncte de lucru din cadrul următoarelor farmacii, respectiv
lanțuri de farmacii: Farmacia TEI, Farmacia Ana-Maria, Farmacia Aris, Farmacia Universul
Sănătății SF. Spiridon, Farmacia Delia, Farmacia Oana Maria, Farmacia Romgal Leader, Farmacia
Arnica Impex, Farmacia Beladona Bacău, Farmacia Forte Vita, Farmacia Geda Farm, Farmacia
Caritas Farm, Farmacia Perfect Care, Farmacia Trei F, Farmacia Pharma Plus, Farmacia
Universității Zen Pharm, Farmacia Gentiana, Farmacia Hygea, Farmacia Nordpharm, Farmacia
Remedium, Farmacia Maxifarma Nord (Diafarm), Farmacia Maxifarma Aurora, Farmacia
Euroapotheke, Farmacia Karim Pharm.

Despre Sanofi
Misiunea Sanofi este să fie alături de persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate.
Suntem o companie biofarmaceutică globală dedicată sănătății umane. Prevenim afecțiuni cu
ajutorul vaccinurilor și punem la dispoziție tratamente inovatoare pentru a combate durerea și a
alina suferința. Suntem alături de cei puțini care suferă de boli rare, dar și lângă milioanele de
persoane care au o boală cronică.
Cu ajutorul a peste 100.000 de angajați în 100 de țări, Sanofi transformă inovația științifică în
soluții pentru sănătate pretutindeni în lume. Sanofi, Empowering Life.
Despre Sanofi Romania
Sanofi Romania este unul dintre liderii industriei farmaceutice locale, având una dintre cele mai
diversificate oferte de pe piață: îngrijire medicală primară (diabet, boli cardiovasculare,
medicamente mature), îngrijire specializată (Sanofi Genzyme – boli rare, scleroză multiplă,
oncologie), vaccinuri (Sanofi Pasteur), medicamente fără prescripție și suplimente alimentare
(Consumer HealthCare). Aducem știința și inovația mai aproape de pacienții din România, fiindule alături pe parcursul întregii călătorii pentru sănătate - de la prevenție la terapie și suport în
menținerea stării generale de sănătate.
Despre Crucea Roșie Română
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară membră a Mișcării
Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege
să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

