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Reducere semnificativă a riscului de progresie a dizabilităţii la pacienţii
cu scleroză multiplă
Noi cercetări prezentate la cel mai important eveniment ştiinţific din domeniul
neurologiei
În aceste zile are loc la Philadelphia, în Statele Unite, cel mai mare eveniment ştiinţific mondial
dedicat afecţiunilor neurologice, a 71-a ediţie a Întâlnirii Anuale a Academiei Americane de
Neurologie (AAN). Cu această ocazie, compania Roche a prezentat date pe termen lung, cu privire
la medicamentul Ocrevus (ocrelizumab) care a dovedit o reducere semnificativă a riscului de
progresie a dizabilităţii, la pacienţii cu scleroză multiplă primar progresivă, cu cât tratamenul este
început mai devreme.
La nivel global, peste 100.000 de pacienţi au fost trataţi până acum cu acest medicament, care
este prima şi singura terapie cu administrare o dată la şase luni, indicată atât pentru scleroza
multiplă recurent remisivă, cât şi pentru tratamentul sclerozei multiple primar progresive.
Medicamentul Ocrevus (ocrelizumab) este aprobat în peste 85 de ţări din întreaga lume. În
România, în urma evaluării, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale prin
decizia nr. 322 din 11 martie 2019, a hotărât includerea condiţionată a medicamentului în lista de
compensate, pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu forme recurente de scleroză multiplă (SMR),
cu boală activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice. Aceşti pacienţi însă, nu pot
beneficia de tratament până cand nu sunt îndepliniţi toţi ceilalţi paşi necesari pentru compensarea
condiţionată (semnarea contractului cost-volum şi publicarea deciziei în Monitorul Oficial).
Medicamentul a primit decizie de neincludere în lista de compensate din partea Agenţiei Naţionale
a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pentru forma primar progresivă a bolii, pentru care
datele prezentate de AAN au dovedit reducerea semnificativă a riscului de progresie a dizabilităţii.
Ce este scleroza multiplă?
Scleroza multiplă este o boală inflamatorie în care tecile izolatoare ale celulelor nervoase din creier
și măduva spinării sunt deteriorate. Această deteriorare afectează capacitatea sistemului nervos de
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a comunica, producând o plajă largă de semne și simptome, incluzând handicapuri fizice, mentale
și uneori probleme psihice.
Deşi în România scleroza multiplă este o boală rară - cu o prevalenţă de 38,3 cazuri la 100.000
locuitori - boala rămâne cea mai invalidantă afecţiune a adultului tânăr, vârsta medie a pacienţilor
la momentul diagnosticării fiind de 37 de ani.
În ţara noastră, scleroza multiplă afectează peste 7.500 de persoane, 70% fiind femei. Dintre
aceștia, circa 5.000 au accesat sistemul public de sănătate, având așadar boala activă. În fiecare
an, în România sunt diagnosticate 965 de cazuri noi, iar 74 de pacienţi pierd lupta cu boala.
Un pacient cu scleroză multiplă trăieste, în medie, cu circa 10 ani mai puțin decât o persoană
sănătoasă, iar numărul total de ani de productivitate pierduți din cauza dizabilității de către pacienții
cu scleroză multiplă din România este de 2.595, cu un cost de productivitate indirect de
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aproximativ 100 milioane RON (22 milioane EUR).
###

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. 30 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 2018 compania avea
peste 94.000 angajați la nivel global. În 2018, Roche a investit 11 miliarde de franci elvețieni în cercetare și
dezvoltare, compania raportând vânzări de 56,8 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
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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

