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Comunicat de presă 
  
Bucureşti, 19 decembrie 2016  
 

 
Primul medicament pentru pacienții cu fibroză pulmonară idiopatică – lansat în 
România 
 
Roche România lansează astazi, Esbriet (pirfenidona), primul medicament compensat şi în România 
destinat tratamentului fibrozei pulmonare idiopatice.  Acest medicament se eliberează numai pe baza 
unei prescripții medicale și este destinat exclusiv tratamentului pacienților adulţi  care suferă de fibroză 
pulmonară idiopatică formă uşoară până la moderată. Medicamentul este pe lista medicamentelor 
compensate 100%, așadar gratuit pentru pacienți. 

„Asigurarea unei calități a vieții mai bune pentru pacienți și familiile acestora face parte din misiunea și 
responsabilitatea noastră. De aceea, o parte esențială a activității noastre este de a oferi produse pentru 
arii terapeutice unde există nevoi medicale neacoperite, precum bolile rare.”, a declarat Martine 
Draullette, General Manager Roche România.  

Boală pulmonară rară, cu o evoluție fatală, fibroza pulmonară idiopatică provoacă modificări ireversibile 
la nivelul țesutului pulmonar ceea ce duce, în timp, la insuficiență respiratorie și deces. Cauzele acestei 
boli nu sunt încă pe deplin cunoscute. În acest moment, tratamentele disponibile nu sunt menite a 
vindeca boala, ci doar încetinesc progresia acesteia. Pacienții cu fibroză pulmonară idiopatică trăiesc în 
medie 2-5 ani1 de la momentul diagnosticului. Vârsta medie la care apare boala este de 70 de ani și 
aproximativ două treimi dintre cei afectați sunt fumători2. 

Potrivit statisticilor, în Europa3 între 80.000 și 100.000 de oameni suferă de această boală, în timp ce 
35.000 de noi pacienți sunt diagnosticați în fiecare an.  În România, specialiștii estimează că aproximativ 
3.500 de pacienți ar suferi de fibroză pulmonară idiopatică, însă până acum doar 140 au fost 
diagnosticați cu certitudine. 

Boala este dificil de diagnosticat în  stadiile incipiente datorită simptomatologiei deseori confundată cu 
cea a altor boli respiratorii sau cardiace, cum ar fi astmul bronșic, boala pulmonară obstructivă cronică 
sau insuficiența cardiacă4, 5.  

Medicamentul lansat astăzi în Romania a fost aprobat în Uniunea Europeană în anul 2011 şi este 
destinat exclusiv tratamentului pacienților adulţi  care suferă de fibroză pulmonară idiopatică formă 
uşoară până la moderată.    

În ceea ce privește eficiența, o analiză a datelor din trei studii clinice de fază III  a arătat că la 1 an de 
tratament pirfenidona reduce riscul de deces din cauza bolii  cu 68% comparativ cu placebo.6  

                                                             
1 Ley B, Ryerson CJ and Vittinghoff EA et al. Ann Intern Med2012 156 684-691 
2 BMJ 2013;347:f6579 
3 Carta Europeană a pacienților cu FPI. Disponibilă la: http://www.ipfcharter.org/. Ultima accesare la 5 decembrie 
2016  
4 Raghu, G et al. ‘Idiopathic pulmonary fibrosis: current trends in management’, Elsevier, 2004; 25:4, 621–636 
5 Sahn, S, ‘Clinical Focus Series: Acute Exacerbation of Respiratory Diseases’, Chapter 5: Acute Exacerbation of 
Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012, p77 
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Despre Roche  

Roche este unul din pionierii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inoveaza continuu cu scopul de a 

îmbunătăți viața oamenilor. 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. 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.       

Fondată în 1896, compania Roche este în permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, 

diagnosticarea și tratarea maladiilor, aducându-și astfel o contribuție sustenabilă în societate. Douăzeci-și-nouă 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 șapte ani consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic conform Dow Jones Sustenability 

Index.  

Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2015 compania avea peste 

91.700 agnajați la nivel global. În 2015, Roche a investit 9,3 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare, 

compania raportând vânzări de 48,1 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 piața românească încă din perioada interbelică, Roche își redeschide reprezentanța locală în 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.  

 

                                                                                                                                                                                                              
6 King TE et al. N Engl J Med 2014;370:2083-2092 
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