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Accesul la inovatie - un drept inalienabil al pacientilor romani 
 
Roche Romania recunoaste eforturile autoritatilor de a inlatura discrepantele dintre standardele 
de tratament dintre Europa si Romania, prin includerea pe lista medicamentelor gratuite si 
compensate a noi produse, pentru boli cronice grave. 

In contextul recentelor afirmatii ale Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din 
Romania, publicate in presa, dorim sa precizam ca accesul la inovatie este un drept inalienabil al 
pacientilor romani. Mai mult decat atat, fara medicamente inovative nu pot exista alternative 
generice, acesta fiind ciclul natural al oricarui medicament. Credem ca pacientii romani trebuie 
sa aiba acces atat la medicamente inovative cat si generice, ceea ce ofera medicilor si pacientilor 
optiuni multiple de tratament. 
 
Medicamentul Roche mentionat in comunicatul de presa al APMGR - si anume Kadcyla - se 
adreseaza pacientelor cu cancer de san metastatic, faza avansata a bolii in care optiunile 
terapeutice sunt foarte limitate. Nimeni nu trebuie sa puna un pret pe viata femeilor cu cancer, 
in conditiile in care rata mortalitatii cauzate de cancerul de san in Romania este de 36%, cu mult 
mai mare decat media europeana. 
 
Contributia Roche la sistemul de sanatate, prin plata taxei claw-back in anul 2016 si in primul 
trimestru al anului 2017, se ridica la 110 milioane de lei. Credem ca doar prin eforturile 
convergente ale tuturor celor implicati - autoritati, industria farmaceutica, medici si pacienti - 
pot fi gasite solutii alternative pentru imbunatatirea finantarii pentru medicamente. Compania 
noastra isi reafirma deschiderea pentru dialog, in identificarea unor mecanisme de finantare 
care sa permita pacientilor romani sa aiba acces la inovatie si sa beneficieze de aceleasi 
standarde de tratament ca in alte tari europene. 

*** 

 

Despre Roche 

Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inoveaza continuu cu 
scopul de a îmbunătăți viața oamenilor. Sinergia dintre diviziile de Farmaceutice şi Diagnostic au 
transformat Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își propune să ofere 
tratamentul potrivit pentru pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.       

Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă medicamente diferenţiate 
clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei şi afecţiunilor sistemului 
nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în diagnosticul histologic 
al cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Fondată în 1896, compania Roche este în 
permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea maladiilor, 
aducandu-si astfel o contributie sustenabila in societate. 29 de medicamente dezvoltate de Roche - printre 
care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice - sunt pe Lista Medicamentelor 
Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost recunoscută 
opt ani consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.  



 

Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2016 compania avea 
peste 94.000 angajați la nivel global. În 2016, Roche a investit 9,9 miliarde de franci elvețieni în cercetare 
și dezvoltare, compania raportând vânzări de 50,6 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din 
Statele Unite, este deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al 
companiei Chugai Pharmaceutical, din Japonia.   

Despre Roche Romania 

Prezent pe piata romaneasca inca din perioada interbelica, Roche isi redeschide reprezentanta locala in 
anul 1992.  În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche Romania 
SRL, urmând ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală nou înființată. 

Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la 
prevenție, tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există nevoi 
medicale neacoperite încă.  Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche - divizia de 
farmaceutice și divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind produse și servicii 
de înaltă specializare. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro. 

Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664. 
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