Compania

Beneficiar (numele
organizatiei)

Scurta descriere a beneficiarului

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni
Autoimune este o organizatie nonprofit alcatuita din pacienti cu
afectiuni autoimune, care isi
Takeda
Asociaţia Pacienţilor
propune sa
Pharmaceuti cu Afecţiuni
stimuleze constientizarea acestor
cals SRL
Autoimune (APAA)
afectiuni. Alte detalii suplimentare
pot fi gasite pe website-ul
organizatiei http://www.apaa.ro/

Takeda
Coaliția Organizațiilor
Pharmaceutic Pacienților cu Afecțiuni
als SRL
Cronice (COPAC)

Detalii tra
nsfer de
valoare
Data
Data
contr
platii
act

Scurta descriere a transferului
de valoare

Contributie financiara pentru
organizarea
17.09. 25.10. evenimentului ,,Conferintei APAA
2018 2018 adresata pacientilor cu boli
autoimune, Bucuresti, 12-13
octombrie 2018''

COPAC este o organizatie non-profit
alcatuita din asociatii de pacienti cu
boli cronice din Romania, care isi
propune sa apere interesele
pacientilor afectati de o anumita boala
cronica pentru a avea un tratament
01.06. 28.08.
legal, de cea mai inalta calitate, fara
2018 2018
restrictii financiare, fara discriminare.
Alte detalii suplimentare pot fi gasite
pe website-ul
organizatiei http://www.copac.ro/

Contributie financiara pentru
organizarea evenimentului ,,Pemiile
COPAC - Ediția a III – a, Bucuresti,
24 septembrie 2018''

Suma

Mone
da

13.800 Ron

23.500

Ron

Asociaţia Persoanelor cu boli
Inflamatorii Intestinale din România
(ASPIIR) a fost fondată în anul
2009 si oficializată in 2010 ca
urmare a dorinţei multor persoane
diagnosticate cu o boala
ASOCIATIA PERSO
Contributie financiara pentru
inflamatorie intestinala BII
Takeda
ANELOR CU BOLI
organizarea
( colită ulcerativă, boala Crohn)
22.08 28.09
Pharmaceuti INFLAMATORII
evenimentelor ,,Understanding IBD, 15.000 Ron
sau stomizati, de a afla cât mai
.2018 .2018
cals SRL
INTESTINALE DIN
Spitalul Colentina, Bucuresti, 07
multe despre aceste afecţiuni, de aROMANIA
septembrie si 9 noiembrie 2018''
şi împărtăşi experienţa, de a găsi
răspunsuri.Alte
detalii suplimentare pot fi gasite pe
website-ul
organizatiei http://www.aspiir.ro/

Asociaţia Persoanelor cu boli
Contributie financiara pentru
Inflamatorii Intestinale din România
organizarea
(ASPIIR) a fost fondată în anul
evenimentelor ,,Adunarea Generala
2009 si oficializată in 2010 ca
a Federatiei Europene a
urmare a dorinţei multor persoane
Asociatiilor pacientilor cu Crohn
diagnosticate cu o boala
si Colita Ulcerativa (EFCCA),
ASOCIATIA PERSO inflamatorie intestinala BII
Bucuresti, 25-26 mai
Takeda
ANELOR CU BOLI ( colită ulcerativă, boala Crohn)
2018'', "Intalniri ale pacientilor BII
15.02 29.03
Pharmaceuti INFLAMATORII
sau stomizati, de a afla cât mai
cu specialisti in IC Fundeni, 29
37.280 Ron
.2018 .2018
cals SRL
INTESTINALE DIN multe despre aceste afecţiuni, de amartie 2018, 04 mai 2018 si 29
ROMANIA
şi împărtăşi experienţa, de a găsi
iunie 2018", "Intalniri ale
răspunsuri.Alte
pacientilor BII cu specialisti in
detalii suplimentare pot fi gasite pe
Spitalul Judetean de Urgenta
website-ul
Constanta, 08 mai 2018" si
organizatiei http://www.aspiir.ro/
"ntalniri ale pacientilor BII cu
specialisti in Timisoara, 11
mai 2018

ASOCIATIA BOLNAVILOR CU
LIMFOME este o organizatie nonprofit in care sunt implicati oameni
din toate categoriile: medici,
Contributie financiara pentru
pacienti care s-au vindecat de
crearea unui website cu informatii
Takeda
ASOCIATIA BOLN
limfom, pacienti in tratament,
05.02 04.10 educationale despre boala limfom
Pharmaceuti AVILOR CU
28.639 Ron
apartinatori, care isi propune sa
.2018 .2018 (inclusiv sectiune interactiva) pentru
cals SRL
LIMFOME
creasca nivelul de cunostinte
pacientii cu limfom si apartinatorii
despre aceasta boala. Alte detalii
acestora
suplimentare pot fi gasite
pe website-ul organizatiei
http://asociatialimfom.ro/
Myeloma Euronet este o
organizatie non-profit alcatuita din
pacienti cu mielom, care isi
propune sa stimuleze constientizarea
Servicii consultanta-Delegare
Takeda
ASOCIATIA MYEL mielomului multiplu, o forma tot
04.04 07.06 reprezentant Asociatie pentru
Pharmaceuti OMA EURONET
mai raspandita a cancerului
.2018 .2018 participare Consiliu Consultativ
cals SRL
ROMANIA
maduvei osoase. Alte detalii
Takeda, Berlin, 08.04-09.04.2018
suplimentare pot fi gasite pe
website-ul organizatiei
http://www.myeloma.ro/
Myeloma Euronet este o
organizatie non-profit alcatuita din
numeroase grupuri de pacienti cu
mielom, care isi propune sa
stimuleze constientizarea
Cazare reprezentant Asociatie
Takeda
ASOCIATIA MYEL
mielomului multiplu, o forma tot 20.04 04.05 pentru participare Consiliu
Pharmaceuti OMA EURONET
mai raspandita a cancerului maduvei .2018 .2018 Consultativ Takeda, Berlin, 08.04cals SRL
ROMANIA
osoase. Alte detalii suplimentare
09.04.2018
pot fi gasite pe website-ul
organizatiei http://www.myeloma.r
o/

4.810 Ron

296

Euro

Myeloma Euronet este o
organizatie non-profit alcatuita din
numeroase grupuri de pacienti cu
mielom, care isi propune sa
stimuleze constientizarea
Bilet avion pentru reprezentant
Takeda
ASOCIATIA MYEL
mielomului multiplu, o forma tot 20.03 20.03 Asociatie pentru participare
Pharmaceuti OMA EURONET
mai raspandita a cancerului maduvei .2018 .2018 Consiliu Consultativ Takeda,
cals SRL
ROMANIA
osoase. Alte detalii suplimentare
Berlin, 08.04-09.04.2018
pot fi gasite pe website-ul
organizatiei http://www.myeloma.r
o/

444 USD

