
 

Comunicat de presă  
 
București, 31 ianuarie 
 

 

Parteneriat Roche şi GE pentru dezvoltarea unei platforme digitale de 
diagnostic pentru îmbunătăţirea tratamentului bolilor oncologice şi îngrijirii 
intensive 
 
 
Roche a anunțat că a intrat într-un parteneriat strategic, pe termen lung, cu GE Healthcare 
pentru dezvoltarea și comercializarea în comun de soluții digitale pentru sprijinirea deciziilor 
clinice. Inițial, parteneriatul se va concentra pe produse care accelerează și îmbunătățesc 
opţiunile de tratament individuale pentru pacienții cu boli oncologice și sub îngrijire intensivă. 

Cele două companii doresc să dezvolte o platformă digitală, în premieră pentru industrie,  ce va 
oferi soluții pentru fluxuri de lucru și aplicații digitale care vor putea sprijini deciziile clinice, cu 
ajutorul unor sisteme avansate de analiză de date. Aceasta va permite analiza şi integrarea facilă 
a datelor in-vivo și in-vitro, datelor pacienților, bunelor practici medicale, monitorizării în timp 
real a pacienţilor și a celor mai noi rezultate din cercetare. Medicii vor avea astfel un sprijin 
cuprinzător pentru a lua decizii cu privire la oferirea celor mai bune tratamente și ingrijiri de 
calitate pentru pacienții acestora. 

De exemplu, echipele de oncologi formate din mai mulți specialiști vor avea o serie de date 
cuprinzătoare la dispoziţie, pe care le pot revizui, compara şi pe baza cărora pot lua împreună 
decizia tratamentului pentru pacienţii care sufera de cancer, în fiecare etapă a bolii. În privinţa 
dimensiunii de îngrijire intensivă, datele care provin de la echipamentele de monitorizare ale 
spitalelor vor fi integrate cu markerii biologici şi genomul pacienţilor, pentru a ajuta medicii să 
identifice sau chiar să prevină complicaţii severe, înainte ca acestea să aibă loc. 

„Acest parteneriat unic va aduce soluţii inovatoare şi noi perspective în ceea ce priveşte deciziile 
clinice. Ţelul nostru este de a sprijini medicii şi alţi parteneri implicaţi, spre beneficiul 
pacienţilor, prin oferirea sprijinului în luarea deciziilor, la momentul potrivit şi cu un suport 
digital cuprinzător”, a afirmat Roland Diggelmann, CEO Roche Diagnostics. 

Roche Diagnostics este liderul mondial în diagnosticul in-vitro iar GE Healthcare este lider la 
nivel global în echipament de imagistică medicală.  „Este pentru prima oară când doi jucători 
majori din domeniul sănătăţii au combinat zona digitală, diagnosticele in-vivo şi in-vitro, la un 
nivel atât de ridicat. Noi credem că această alianţă va ajuta la accelerarea oferirii de soluţii 
pentru sănătate bazate pe  date precise, pentru clienţi, pacienţi şi întreaga industrie de 
sănătate.”, a afirmat Kieran Murphy, Preşedinte & CEO GE Healthcare. 
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Diagnostic in-vivo: Diagnosticele in-vivo sunt teste sau observaţii făcute pe ţesutul viu al 
întregului organism viu, într-un mediu controlat. Aceste teste se practică în laboratoare de 
specialitate de către profesionişti în domeniul medical.  

Diagnostic in-vitro: Diagnosticele in-vitro sunt teste care pot detecta boli, anumite manifestări 
clinice sau infecţii. Unele teste sunt folosite în laboratoare de specialitate în timp ce altele pot fi 
folosite de la domiciliu de către consumatori. 

Îngrijirea intensivă: O ramură a îngrijirii medicale secundare, care se ocupă cu tratamentul pe 
termen scurt pentru leziuni grave sau episoade de boală, urgenţe medicale, sau recuperare post-
operatorie. 

Oncologie clinică:  o ramură a medicinei care se ocupă cu prevenirea, diagnosticarea şi 
tratamentul cancerului. 

*** 

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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