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Într-o societate modernă, investițiile în sănătate se bazează pe trei piloni 
principali: prevenţia, diagnosticarea corectă și la timp și accesul lărgit 
la tratament. De aceea, eforturile noastre în sprijinul comunităţii se 
concentrează pe aceste trei direcţii. Pentru noi, comunitatea înseamnă toţi 
cei pe care putem să îi ajutăm cu experienţa noastră, fie că vorbim despre 
pacienţi, medici, autorităţi publice sau publicul larg.

Pentru multe persoane însă, accesul la programe de prevenţie şi diagnosticare 
precoce este dificil, din motive ce ţin de distanţă, educaţie, posibilităţi financiare 
şi multe altele. Aceste persoane nu trebuie lăsate în urmă. Ne bucurăm că avem 
oportunitatea şi mijloacele de a aduce prevenţia şi diagnosticul corect mai aproape 
de aceştia. În acest sens, testele de screening joacă un rol esenţial în depistarea 
riscului apariţiei unor boli cronice grave. Prin campaniile de screening organizate în 
parteneriat cu asociaţii de pacienţi şi institute de renume la nivel naţional, anul trecut 
am reuşit să asigurăm investigaţii medicale gratuite pentru mii de persoane, de pe 
întreg teritoriul ţării. Acestea au variat de la investigaţii pentru depistarea cancerului 
de sân, cancerului colorectal, cancerului de col uterin sau cancerul de prostată 
până la analize generale cum ar fi măsurarea tensiunii arteriale, pulsului, glicemiei, 
indicelui de masă corporală, spirometrii, dermatoscopii şi multe altele. Mai departe, 
este nevoie de un efort accelerat de infomare, mai ales cu privire la unele boli cronice, 
precum scleroza multiplă sau hemofilia, care sunt mai puţin înţelese de publicul larg. 
Pacienţii care suferă de aceste boli merită să fie ascultaţi şi să aibă parte de înţelegere, 
acceptare şi tratament corect. De aceea, o parte din cele 34 de campanii de prevenţie 
şi conştientizare la care am luat parte anul trecut au avut ca scop creşterea gradului 
de înţelegere a provocărilor cu care aceşti pacienţi se confruntă. 
Accesul la tratamente moderne înseamnă în primul rând un diagnostic corect. 
Datorită avansului ştiinţei şi tehnologiei medicale, acum există posibilitatea adaptării 
tratamentelor profilului individual al fiecărui pacient. Am reuşit, anul trecut, să oferim 
investigaţii şi teste de diagnostic gratuite pentru 22.000 de români. Fie că vorbim despre 
testele pentru biomarkerii cancerului de sân, cancerului pulmonar sau cancerelor de 
sânge, aceste teste pot face diferenţa între un tratament care dă rezultate şi unul care 
nu este eficient. În plus, am putut să asigurăm accesul rapid la tratament pentru 130 
de paciente diagnosticate cu forme de cancer de sân şi cancer ovarian, care nu puteau 
beneficia de tratament la timp din cauza întârzierilor in procesul de compensare. Mai 
mult, 33 de pacienți au primit tratament de ultimă generație, prin programele de studii 
clinice derulate de noi în România. Pentru pacienţi, acest ajutor contează enorm.
Aceste proiecte şi campanii de care au beneficiat zeci de mii de români au putut fi 
realizate datorită parteneriatelor noastre cu societatea civilă şi cu profesionişti din 
domeniul medical. Colaborările noastre cu cei peste 500 de medici şi mai mult de 200 
de spitale, clinici şi laboratoare din toată ţara ne-au ajutat să înţelegem mai bine nevoile 
de sănătate ale populaţiei şi să venim cu soluţii care să răspundă acestor necesităţi. 
Proiectele noastre de implicare în comunitate, prin campaniile de prevenţie şi investigaţii 
medicale gratuite, sprijinirea accesului la tratament şi colaborările cu sectorul medical 
au ajutat anul trecut 25.000 de români. Suntem mândri de ce am reuşit să realizăm şi ne 
dorim să continuăm an după an. În acelaşi timp, nu trebuie să uităm că prevenţia este 
despre oameni şi începe cu fiecare dintre noi iar diagnosticarea corectă şi accesul la 
tratament merită să fie prioritare pentru o societate modernă.
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Campanii de investigații medicale gratuite pentru 
cancer
Cancerul nu mai este de mult o condamnare la moarte. 
Avansul medicinei din ultimii 20 de ani a făcut ca multe 
tipuri de cancer să ajungă să poată fi tratate eficient, dacă 
sunt diagnosticate la timp. În acest sens, campaniile de 
investigații medicale gratuite pentru diagnosticarea precoce 
a cancerului de sân, cancerului pulmonar, cancerului 
colorectal şi multor altor boli sunt un ajutor binevenit pentru 
români şi ne bucurăm că putem să fim parteneri în cadrul 
acestora. Pentru că, împreună cu asociațiile de pacienți şi 
medici, putem face mai mult pentru cei ce au nevoie de 
ajutor.

„Nu am făcut destul” – a 5-a ediție a caravanei 
de controale medicale gratuite pentru femeile din 
mediul rural
În România, în fiecare oră este diagnosticat, în medie, un 
caz nou de cancer la sân în timp ce 1,4% din femeile adulte 
din România au fost până în prezent diagnosticate cu acest 
tip de cancer. În lipsa unui program naţional de screening 
pentru cancerul de sân implementat la nivel național, o 
mare parte dintre femeile din România nu au acces la 
investigații pentru depistarea cancerului de sân. Ca urmare, 
50% din cazurile noi de cancer de sân sunt diagnosticate 
în stadii avansate, când posibilitățile de tratament sunt 
limitate.
Caravana de controale medicale gratuite pentru 
persoanele din mediul rural „Nu am făcut destul”, 

organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer 
din România (FABC) şi sprijinită de Roche, a ajuns 
în 2018 la a 5-a ediție. Deşi campania a început ca o 
caravană de investigații gratuite pentru cancerul de sân, 
din ce în ce mai multe investigații au fost adăugate de la 
an la an. Astfel, în perioada octombrie – noiembrie 2018, 
1.218 oameni (1.120 femei şi 98 bărbați) din 12 sate 
din cinci județe din Ardeal (Cluj, Sibiu, Bistrița Năsăud, 
Alba) au beneficiat de următoarele investigaţii gratuite: 
ecografie mamară – în cazul doamnelor – măsurarea 
tensiunii, a pulsului, glicemiei, indicelui de masă 
corporală, spirometrie, dermatoscopie, măsurarea vârstei 
arterelor, EKG. Examinările au fost făcute cu ajutorul 
unor voluntari, medici specialişti, rezidenți, farmacişti şi 
studenți din Organizația Studenților Medicinişti Cluj.
În cadrul campaniei, dintre cele 1.120 femei prezente, 
990 au efectuat ecografii gratuite chiar la ele în sat. 
Dintre acestea, 124 au primit recomandare să efectueze 
o mamografie sau o altă ecografie la spital sau la o 
clinică de specialitate. 2018 a fost primul an al campaniei 
în care femeile descoperite cu suspiciuni la sân în urma 
ecografiei au putut beneficia de mamografii gratuite în 
clinici specializate.

Colorăm România În Roz - #incepecuaitai
La finalul lunii octombrie a anului trecut, împreună cu 
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România 
(FABC), am sprijinit campania Colorăm România În Roz 
#incepecuaitai, prima campanie desfăşurată exclusiv 

campanii
34Roche România a susținut, în anul 

2018, 34 de proiecte și campanii, 
împreună cu asociații de pacienți și 
organizații non-guvernamentale

Prevenția şi educaţia  
medicală în prim plan 
34 de campanii de prevenţie şi conştientizare, 
împreună cu asociații de pacienți şi alţi parteneri
Sănătatea fiecăruia dintre noi începe cu un stil de viaţă sănătos şi cu vizita regulată la medic. În 
România, prevenţia merită un rol principal în sectorul de sănătate. Mai mult, credem că este nevoie de 
o informare mai bună cu privire la anumite boli cronice. Cele 34 de campanii sprijinite de Roche în 2018 
s-au concentrat pe prevenirea şi creşterea gradului de informare cu privire la unele afecţiuni cronice 
grave, precum şi pe importanţa consultului medical periodic, măsuri care pot să ducă, pe termen lung, la 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei României.
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în online – pe Facebook şi Instagram. Campania şi-a 
propus să ofere şansa cât mai multor femei să îşi facă 
un control mamar gratuit, iar celor ce le sunt aproape, 
posibilitatea de a-şi manifesta grija şi dragostea față de 
ele, oferindu-le o programare la medic. 
Obiectivul campaniei a fost realizarea a cel puțin 1.000 
de programări pentru un control al sânilor, la nivel 
național, obiectiv ce a fost depăşit. Programările au fost 
realizate pe întreg teritoriul țării, în 112 clinici partenere 
din 79 de oraşe. Succesul acestei abordări inedite pentru 
o campanie de testări a fost dat de faptul că aproximativ 
70% dintre femeile care au fost la control, au dorit să 
facă o programare pentru o altă persoană dragă din 
viața lor. Mai mult, în urma acestor investigații au fost 
descoperite două femei care prezentau suspiciuni 
de cancer, care au fost trimise apoi către un consult 
amănunțit.

”Previne cancerul. Fă-o azi, nu într-o zi” - 
Campanie de comunicare și informare în ceea ce 
privește importanta prevenției în cancer
În parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
(IRO), unul dintre cele mai renumite centre de oncologie 
din țară, am lansat, la începutul lunii octombrie 2018, 
campania „Previne cancerul. Fă-o azi, nu într-o zi”. 
Scopul acesteia este a fost de a informa populația 
din nord-estul țării cu privire la investigațiile gratuite 
disponibile în cadrul IRO, prin programul naţional, pentru 
cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul de col 
uterin şi cancerul de prostată.

tratament specific pe întreaga durată a vieţii. Dacă 
tratamentul nu este administrat corect, se poate ajunge 
la invaliditate severă. Pentru cei aproximativ 1.600 de 
pacienţi cu hemofilie din România, este importantă 
creşterea gradului de conştientizare a afecțiunii în 
cadrul publicului larg. Anul trecut, am sprijinit proiectul 
“Academia de Hemofilie”, organizat de Asociația 
Naţională a Hemofilicilor din România, ce a constat 
în identificarea nevoilor reale ale copiilor cu hemofilie 
şi ale familiilor acestora, pe parcursul a 7 zile, printr-
un program integrat multidisciplinar precum şi Ziua 
Internaţională de luptă împotriva Hemofiliei, unde în 
cadrul unei mese rotunde s-a militat pentru tratarea 
corectă a pacienţilor şi menținerea bugetului alocat 
programului naţional de hemofilie.

Sădește speranţă – plantare de stejari pentru 
pacienţii cu poliartrită reumatoidă
Poliartrita reumatoidă este o boală autoimună cronică, 
progresivă şi invalidantă care provoacă inflamaţia 
articulaţiilor mâinilor şi picioarelor. Aceasta boală afectează 
aproape 200.000 de oameni în România. Prin proiectul 
„Sădeşte Speranță”, angajaţi ai Roche România în 
parteneriat cu Romsilva şi împreună cu pacienți cu poliartrită 
reumatoidă, reprezentanți ai unor asociații de pacienți şi 
jurnalişti, au plantat, în cadrul Ocolului Silvic Brăneşti, câte un 
stejar pentru fiecare pacient cu poliartrită reumatoidă tratat 
de Roche, ca un simbol în lupta cu această boală.

Children’s Walk – sprijinim copiii care vor să își 
continue studiile liceale
Roche Children’s Walk este o campanie desfăşurată la 
nivel internaţional, care are ca scop sprijinirea la nivel 
local a proiectelor de implicare în comunitate care 
pot asigura un viitor mai bun prin educaţie copiilor şi 
comunităţilor din zone unde accesul la acest tip de 
servicii este limitat. În 2018, am continuat să susţinem 
proiectul  ”Vreau şi eu în clasa a IX-a”, un program de 
burse desfăşurat de World Vision România. În cadrul 
acestui program, prin donaţiile voluntare ale angajaţilor 
Roche, 9 copii din zone rurale defavorizate au putut să 
îşi continue studiile liceale. Acesta a fost al şaselea an 
în care sprijinim acest proiect, timp în care peste 20 
de copii au putut să îşi continue studiile liceale prin 
implicarea Roche.

Campania s-a desfăşurat între lunile octombrie – 
decembrie 2018 şi în urma acesteia, au fost realizate 
peste 3.500 de programări pentru investigații, dintre care 
mai mult de 1.200 pentru cancer de sân şi 550 pentru 
cancer colorectal.

“Inspiră speranță” - Diagnosticul precoce în 
cancerul pulmonar îți poate salva viața
Anual, în România, sunt depistate 11.340 de cazuri noi de 
cancer pulmonar şi aproximativ 30 de români mor zilnic 
din cauza acestei maladii. Statisticile arată că 30% dintre 
decesele cauzate de cancer în România sunt provocate 
de cancerul pulmonar. În noiembrie 2018, luna dedicată 
luptei împotriva cancerului pulmonar, ne-am alăturat 
Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) în 
campania ”Inspiră Speranță”. Potrivit specialiştilor, în 
România 75% dintre pacienții diagnosticați cu această 
boală ajung la medic prea târziu, în stadiu inoperabil, 
pentru că ignoră sau interpretează greşit simptomele 
acestuia. Campania şi-a propus să convingă populația să 
meargă la medic pentru un consult periodic, pentru că un 
diagnostic timpuriu poate creşte şansele de supraviețuire 
de până la patru ori.

600 de teste hemocult pentru diagnosticarea 
cancerului colorectal
Cancerul colorectal este unul dintre cele mai întâlnite 
cancere în România, cu peste 10.000 de cazuri noi în 
fiecare an. Depistat la timp, acest tip de cancer poate fi 
tratat. Una dintre cele mai simple metode de depistare 

este testul hemocult, care are ca scop identificarea 
sângerărilor ascunse în scaun. În lipsa unui program 
național de screening pentru această formă de cancer, 
în parteneriat cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de 
Cancer (FABC), am oferit 600 de teste hemocult gratuite 
şi am încurajat oamenii să îşi facă anual această analiză. 
Potrivit studiilor, testul hemocult, făcut anual, reduce cu 
16% riscul apariției cancerului intestinului gros.

Scleroza multiplă nu este un capăt de drum
Scleroza multiplă este o boală cu un impact socio-
economic deosebit în societate, având în vedere că 
această boală afectează în proporție majoritară femei 
cu vârsta între 20-40 de ani. Anul trecut am realizat, 
împreună cu EY România, prima analiză socio-
economică privind impactul economic, medical şi social 
al sclerozei multiple, asupra pacienților şi familiilor 
acestora, bugetului de stat şi societății în general. Acest 
studiu a dorit să creioneze un tablou cât mai complet 
al acestei boli pentru a ajuta decidenții din sectorul 
public de sănătate şi asociațiile de pacienți să realizeze 
un management mult mai bun al acestei afecțiuni. 
Printre recomandările studiului în această direcţie se 
numără îmbunătățirea calității asistenței medicale pentru 
pacienți, implementarea unor registre de boală pe baza 
cărora să poată fi concepute politici de sănătate mai 
eficiente şi accesul crescut pentru pacienți la inovațiile 
terapeutice din acest domeniu.
Am fost alături de pacienții cu scleroza multiplă şi prin 
sprijinirea proiectelor realizate de asociațiile de pacienți 
din domeniu (Asociația Scleroză Multiplă din România, 
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Asociația 
Învingătorii Sclerozei Multiple, Asociația Pacienților cu 
Afecțiuni Neurodegenerative şi Asociația Scleroză Multiplă 
Bucureşti). Aceste proiecte au constat în campanii de 
educație şi creştere a gradului de informare cu privire la 
bolile autoimune, impactul sclerozei multiple în cazul unei 
sarcini, precum şi sprijinirea organizării unor evenimente cu 
programe special concepute pentru pacienții cu scleroză 
multiplă cum ar fi ateliere pe teme medicale, impactul 
kinetoterapiei în creşterea calității vieții, ateliere de pictură, 
consiliere psihologică şi multe altele. 

Sprijin pentru pacienţii cu hemofilie
Hemofilia este o boală cronică a sângelui, care necesită 
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«Nu am făcut destul» 

«Previne cancerul. Fă-o azi, nu într-o zi»

«Colorăm România În Roz - #incepecuaitai»
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şi al fiecărei paciente. Aceste teste 
sunt indispensabile pentru a se putea 
asigura un tratament eficient. Mai mult, 
în anumite patologii - precum cancerul 
de col uterin sau cel de sân -  testele 
genetice permit identificarea riscului de 
a dezvolta aceste forme de cancer pe 
parcursul vieţii.
Statul român a făcut paşi importanţi în 
această direcţie, prin decontarea unora 
dintre aceste teste, însă până în acest 
moment costurile sunt compensate doar 
parţial şi numai pentru anumite tipuri de 
cancer. Practic, femeile din România pot 
efectua teste moleculare şi genetice, însă 
nu ca parte a unei soluţii de compensare 
complete şi accesibile la nivel naţional 
tuturor femeilor. 
Astfel, prin alocarea unor fonduri de 
aproximativ 1,5 milioane euro pentru 
compensarea integrală a testelor 
necesare în tratarea cancerului de sân 
şi ovarian precum şi prin identificarea 
unor mijloace de compensare a testărilor 
pentru cancerul de col uterin, statul 
român ar îmbunătăţi şansele de tratare 
cu succes a aproximativ 40%  din noile 
cazuri de cancer feminin din România.  
Cancerul de sân, de col uterin şi cel 
ovarian reprezintă patologii oncologice 
feminine importante. România 
înregistrează o medie a incidenţei 
(ponderea celor 3 tipuri de cancer 
în numărul total al cancerelor nou 
descoperite) de 38,44% faţă de media 
europeană de 32,86%. Aceste trei 
afecțiuni maligne sunt responsabile 
pentru o treime din decesele provocate 
de cancer în cadrul populaţiei feminine 
din România faţă de un sfert din totalul 
deceselor din cancer în cadrul populaţiei 
feminine la nivel european  (29,64% faţă 
de 24,23% la nivel european). 
Aceste statistici subliniază importanţa 
şi urgenţa adoptării modelelor de bună 
practică europene şi a recomandărilor 
Ghidului Societăţii Europene de 
Oncologie Medicala în ceea ce priveşte 
introducerea unui sistem naţional de 
compensare pentru testele moleculare şi 
genetice.
Suntem mândri că, prin parteneriatul 
nostru cu Coaliția pentru Sănătatea 

„În lupta pentru supravieţuire, detaliile 
sunt esenţiale”
Anul trecut, am fost din nou alături de 
Coaliţia pentru Sănătatea Femeii, pentru al 
treilea an consecutiv, într-o nouă campanie 
publică dedicată îmbunătăţirii şanselor de 
supravieţuire ale pacientelor din România 
în lupta cu cancerul de sân, cancerul 
ovarian şi cancerul de col uterin. Intitulată 
„În lupta pentru supravieţuire, detaliile 
sunt esenţiale”, campania a pus accent 
pe importanţa promovării unui sistem 
funcţional de compensare integrală  a 
testărilor moleculare şi genetice necesare 
diagnosticului corect al acestor boli.
Avansul medicinei din ultimii ani a permis 
transformarea cancerului într-o boală 
cronică tratabilă. Prima condiție: un 
diagnostic corect, ce poate fi realizat doar 
prin teste specifice. Pornind de la mesajul că 
fiecare pacientă are dreptul la un diagnostic 
complet, Coaliţia pentru Sănătatea Femeii 
a adus argumente puternice, sprijinite pe 
date, pentru a promova către autoritățile 
publice necesitatea compensării integrale 
a testelor moleculare şi genetice necesare 
pentru diagnosticarea şi tratarea corectă a 
cancerelor feminine.
Testele moleculare şi genetice sunt o parte 
esenţială a managementului cancerelor 
feminine, la nivel internaţional şi european, 
importanţa şi rolul lor fiind recunoscute în 
Ghidul Societăţii Europene de Oncologie 
Medicală. 
Pe baza testelor moleculare şi genetice 
este posibilă stabilirea unui diagnostic 
corect şi a unui tratament personalizat 
al cancerului, adaptat la specificul bolii 

Femeii, am putut să ajutăm mii de femei să 
primească un diagnostic corect şi rapid. Suntem 
pe drumul cel bun şi ştim că soluţiile pentru a 
fi cât mai eficienţi în lupta împotriva cancerului 
au fost deja implementate cu succes pe scară 
largă de numeroase ţări la nivel european şi 
internaţional. 

Proiecte caritabile în sprijinul pacientelor 
cu cancer de sân
Anul trecut, am sprijinit pacientele cu cancer 
de sân şi prin proiectele desfăşurate alături 
de Fundația Renaşterea. Peste 20 de angajați 
Roche au participat, pentru al treilea an 
consecutiv, la “Happy Run - Race for the 
Cure”, o cursă sportivă internaţională anuală 
de conştientizare a importanței prevenției 
cancerului de sân şi de celebrare a femeilor 
învingătoare în această luptă. În 2018, de ziua 
internaţională de luptă împotriva cancerului de 
sân, am fost alături de personalităţi publice şi 

Coaliția pentru Sănătatea 
Femeii – pentru un diagnostic 
complet al cancerelor feminine
În lupta pentru supravieţuire, detaliile sunt 
esenţiale

Testele genetice 
și moleculare
cresc șansele la viaţă în 
lupta cu cancerul

În ghidurile și practica internaţională, testările 
moleculare și genetice sunt elemente obligatorii 
pentru stabilirea tratamentului potrivit și eficient 
al bolilor oncologice. 

În acest moment, pentru cancerul de sân, de col 
uterin și ovarian, aceste testări nu sunt 
compensate total de statul român. 

Costurile generate de compensarea în întregime 
a testelor moleculare și genetice ar fi acoperite 
indirect prin reducerea perioadei de tratament 
și creșterea eficienţei acestuia, și prin reducerea 
pierderilor de productivitate ale pacientelor.
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În 2018 se estimează 
că se vor înregistra 
9,629 de cazuri noi 
de cancer de sân*

Societatea Europeană de 
Oncologie Medicală recomandă 
înaintea tratamentului realizarea 
testării Imuno-Histo-Chimice 
(IHC) şi a hibridizării in situ (ISH)

Ca în cazul cancerului de sân, ghidurile internaţionale recomandă realizarea 
testelor IHC şi ISH pentru paciente cu cancer ovarian non-epitelial.

În România, o femeie e 
diagnosticată cu cancer 
de sân la fiecare oră 

Jumătate din femeile din 
România diagnosticate 
cu cancer de sân sunt 
sub vârsta de pensionare

O femeie moare 
de cancer de sân 
la fiecare 3 ore1

Cu un efort bugetar de doar 
7,05 mil. lei (1,51 mil. euro), 
statul român ar da o şansă mai 
bună la viaţă pentru cele 9.629 
de femei* diagnosticate anual 
cu cancer de sân.
*Sursa: GLOBOCAN 2018 

1 EUR = 4,65 RON

1 EUR = 4,65 RON

*Sursa: GLOBOCAN 2018 Pentru depistarea și diagnosticarea 
cancerului de col uterin, statul 

român compensează testul 
Babeş-Papanicolau. 

În acelaşi timp, 
testul genetic de 

determinare 
a infecţiei cu 

anumite tulpini 
ale virusului HPV, 
care pot provoca 
cancer nu este 

compensat, costul 
mediu fiind 300 lei.
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din lumea culturală, membri ai autorităţilor 
şi reprezentanţi ai societăţii civile cu 
ocazia iluminării în roz a clădirii Ateneului 
Român, o clădire simbol a Bucureştiului. 
Toate fondurile colectate în cadul acestor 
evenimente vor fi folosite în sprijinul 
pacientelor diagnosticate cu această boală 
prin asigurarea de peruci din păr natural, 
proteze mamare, investigaţii medicale 
gratuite, precum şi activităţi de informare şi 
consiliere psihologică. 

Coaliția pentru Sănătatea Femeii a fost înființată în mai 2016 la 
inițiativa Fundației „Renașterea” și include ONG-uri, asociații 
de pacienți, societăți medicale, companii, presă și autorități 
publice, reuniți în efortul comun de a îmbunătăți șansele de 
supraviețuire pentru femeile din România afectate de cancerul 
de col uterin, de sân și cancerul ovarian. 
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15%

4% 4%

53%

2%
1%

Limfoame Cancer de sân

Cancer pulmonar
Melanom

3.400 teste

3.305 teste

1.150 teste
944 teste

11.599 teste

460 teste
282 teste

Hepatite virale
15% 5%

Prin analiza informațiilor din surse diferite, precum registre electronice 
de pacienți, platforme avansate de diagnostic şi alte instrumente digitale, 
se pot extrage informaţii relevante ce pot influenţa pozitiv modul în care 
sunt gestionate şi tratate diferite afecţiuni. Aceste date pot fi folosite de 
către sistemele de sănătate pentru a optimiza alocarea de resurse, de 
către cercetători pentru a eficientiza procesul de cercetare - dezvoltare, iar 
furnizorii de servicii medicale pot pune la dispoziţia pacienţilor tratamente 
cât mai personalizate.
Acest fapt marchează o schimbare majoră de paradigmă în îngrijirile 
de sănătate, cu un impact pozitiv major pentru pacienţii din întreaga 
lume, inclusiv din România, prin testarea unor biomarkeri. Un biomarker 
reprezintă o caracteristică biologică, care poate fi măsurată şi evaluată 
în mod obiectiv, devenind un indicator al prezenței sau evoluției unei 
afecțiuni. Testarea acestor biomarkeri este obligatorie atunci când vorbim 
despre tratamentul potrivit fiecărui pacient, pentru că în acest mod 
se pot vedea care sunt şansele ca pacientul să răspundă cât mai bine 
tratamentului. 
Epoca tratamentelor care se administrau tuturor pacienților, 
indiferent de specificul genetic, a apus şi a făcut loc tratamentelor 

personalizate, care au cele mai mari şanse să ofere un beneficiu 
real pacienților, îmbunătățind starea acestora de sănătate sau 
prelungind supraviețuirea în cazul unor boli aflate în stadii 
avansate. Spre exemplu, împreună cu terapiile țintite şi biomarkerii, 
imunoterapia oncologică este unul din pilonii conceptului de medicină 
personalizată, care presupune adaptarea tratamentelor la specificul 
fiecărui pacient. Aceste terapii pot fi administrate doar în urma testării 
unor biomarkeri specifici, conform ghidurilor medicale.
La fel ca în anii trecuți, Roche România a susținut şi în 2018 
efectuarea a 22.000 teste de diagnostic şi moleculare precum şi a altor 
investigații medicale necesare diagnosticării corecte şi complete a 
unor boli cronice. Acestea au fost oferite gratuit, atât prin intermediul 
laboratoarelor şi clinicilor partenere în cadrul acestor programe, 
de pe întreg teritoriul țării, cât şi prin intermediul unor caravane de 
investigații medicale gratuite care au străbătut zone defavorizate, unde 
accesul la investigații medicale este limitat.
Revoluția medicinei personalizate abia acum începe, iar compania 
Roche va continua să aducă valoare pacienților şi sistemelor de 
sănătate prin utilizarea şi analizarea datelor la scară cât mai largă. 

Medicina personalizată
Inovația în medicină mai aproape 
de pacienții români
22.000 de români au beneficiat de investigații medicale gratuite Medicina personalizată nu mai este de mult o promisiune a medicinei, ci a devenit de câțiva 

ani o realitate. Pentru Roche, conceptul de medicină personalizată este în centrul activităţii de 
cercetare, atât din punct de vedere al medicamentelor, cât şi al testelor de diagnostic. În prezent, 
tratamentele inovatoare se bazează din ce în ce mai mult pe puterea datelor. Cancer colorectal Poliartrită  

reumatoidă

22.000
teste

TBC
860 teste
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Primul birou al Roche în România a fost 
înființat acum mai bine de 95 de ani, ceea ce 
demonstrează colaborarea de durată şi un 
angajament pe termen lung.
De-a lungul timpului, medici români de 
renume la nivel internațional au contribuit 
la progrese majore în domeniul prevenției, 
tratamentului sau sănătății publice, ajutând 
milioane de oameni să trăiască mai mult şi 
mai bine.
Este o onoare să putem colabora 
îndeaproape cu centre medicale renumite 
din România, care şi-au pus amprenta pe 
dezvoltarea medicinei în țara noastră. Un 
parteneriat cu profesioniştii din România, 
bazat pe o tradiție de cercetare în medicină, 
este un pas natural al unor colaborări ce 
ajută în primul rand pacienții. 
Anul trecut, Roche România – atât divizia 

de Farmaceutice cât şi cea de Diagnostic 
– au colaborat cu peste 500 de medici 
şi mai mult de 200 de spitale, clinici şi 
laboratoare din întreaga țară, atât din 
mediul privat cât şi public. Colaborările 
noastre cu sectorul medical din România 
s-au axat, la fel ca în anii trecuți, 
pe cercetare şi sprijinirea educației 
medicale pentru dezvoltarea medicinei 
din România. Plecând de la facilitarea 
accesului medicilor din România la cele 
mai noi descoperiri anunțate în cadrul 
congreselor medicale prestigioase la 
nivel internațional, granturi în vederea 
participării în echipe internaționale 
multidisciplinare de cercetare sau 
participarea în studii clinice desfăşurate 
la nivel european, contribuția Roche are la 
bază pasiunea noastră pentru ştiință. 

Parteneriate și colaborări cu 
profesioniștii din domeniul 
medical
Împreună pentru dezvoltarea sectorului 
medical din România
Roche este o companie fondată pe cercetarea și dezvoltarea de medicamente care să răspundă 
unor nevoi medicale neacoperite, iar cei aproape 120 de ani de activitate dedicată inovației 
în medicină au trasformat Roche în cea mai mare companie de biotehnologie din lume. 

Prin colaborările noastre cu medicii români, 
am reuşit să punem la dispoziția sectorului 
medical din România traduceri ale ghidurilor 
internaționale de tratament ale Societății 
Europene de Oncologice Medicală, am 
facilitat schimburi de experiență cu medici 
renumiți din întreaga lume, am ajutat medici 
români din toată țara să fie la curent cu cele 
mai bune practici medicale şi am contribuit 
la o mai bună înțelegere a bolilor cronice în 
rândul publicului larg. 
Prin aceste parteneriate şi colaborări, 
împreună cu sectorul medical, putem 
construi un viitor mai bun pentru pacienții 
români. De asemenea, ne dorim ca 
cercetătorii români şi institutele de cercetare 
din țara noastră să îşi reia locul de frunte la 
nivel internațional. Și suntem aici pentru a-i 
ajuta să reuşească.
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contribuţia la sectorul de sănătate
prin taxa clawback în anul 2018

milioane de lei130

investiți în cercetare
milioane lei1,5

inovatoare
de medicamente
26

în derulare
în România 

9 studii clinice

208
angajați

63% 
femei

37% 
bărbați

Parteneriate și colaborări

400 de laboratoare
  specializate
130 de spitale

2.000 de farmacii

25.000
de români au beneficiat de 
proiectele noastre de implicare
în comunitate

2.000 
de produse și reactivi 
pentru analize 
de laborator

Accesul larg la inovaţia în medicină reprezintă o problemă globală. 
De aceea, ne propunem să găsim soluţii echitabile care să permită 
accesul pacienţilor la tratamentele de care au nevoie. Misiunea noastră 
legată de îmbunătăţirea vieţii pacienţilor nu ţine doar de introducerea 
unui medicament pe piaţă. De la creşterea accesului la tratament, până 
la consolidarea sistemelor de sănătate şi suport pentru pacienţi, derulăm 
o serie de proiecte prin care încercăm să ajutăm cât mai mulți pacienți să 
aibă acces la medicamentele necesare. În România, accesul pacienţilor 
la tratament este de multe ori anevoios, fiind necesare o serie de etape în 
cadrul procesului de rambursare al medicamentului. 
Unii pacienţi însă, nu pot aştepta. Fiecare zi fără tratamentul necesar 
poate duce la probleme grave de sănătate, mai ales pentru cei ce suferă 
de cancer. În aceste cazuri, am decis să ajutăm. 
Anul trecut, am reuşit să asigurăm accesul rapid la tratament pentru 130 

de femei cu forme avansate de cancer de sân şi cancer ovarian, care 
puteau beneficia de tratamente inovatoare, însă se aflau în imposibilitatea 
de a le obţine la timp. În plus, 33 de pacienți au primit tratament în cadrul 
celor 9 studii clinice derulate de Roche în Romania.
Povestea unui medicament inovator, de la moleculă și până 
la pacient, este deosebit de sinuoasă și este presărată cu 
eșecuri și succese. Doar una din 200 de molecule ajunge să fie 
selectată pentru a merge mai departe în procesul de dezvoltare. 
Pentru fiecare medicament care ajunge să fie disponibil pentru 
pacienți, au fost necesare şapte milioane de ore de muncă de 
cercetare, peste 6.000 de experimente şi 420 de cercetători. De 
aceea, pentru noi este un motiv de bucurie şi mândrie atunci când 
pacienţii care se tratează cu produsele noastre se pot bucura în 
continuare de clipe frumoase alături de cei dragi.

Implicarea noastră în 
comunitate, în cifre

milioane lei
17,5+

29%

23%

7%

41%

Teste şi investigaţii 
medicale gratuite 
pentru pacienţi

Educaţie profesională pentru 
sectorul de sănătate

Campanii de prevenţie şi 
educaţie în sănătate

Sprijinirea 
accesului rapid 
la tratament

Sprijinirea accesului la tratamente 
inovatoare pentru pacienţii români
163 de pacienți au beneficiat de acces rapid la tratament
De peste 100 de ani, inovaţiile aduse de Roche în tratarea și diagnosticarea bolilor au contribuit la 
îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii pentru milioane de pacienţi. Tratamentele ino-
vatoare fac însă cu adevărat diferenţa numai dacă pacienţii au acces la ele. Obiectivul nostru este 
să oferim produse care aduc valoare pacienților sau răspund unor nevoi medicale neacoperite şi 
suntem perseverenţi în atingerea acestui obiectiv.
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