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Roche Diagnostics – Puterea cunoaşterii
10 ani de prezenţă pe piaţa din România
În 2019, Divizia de Diagnostic a Roche România marchează 10 ani de prezenţă directă pe piaţa
din ţara noastră printr-un eveniment de marcă, organizat în perioada 10—11 mai, la care au
participat peste 30 de vorbitori - experţi de renume internaţional din peste 8 ţări - alături de mai
mult de 230 specialişti din România care au dorit să fie la curent cu ultimele noutăţi din domeniul
diagnosticului.
„În această era modernă a îngrijirilor de sănătate, tehnicile de diagnostic nu se mai rezumă doar la
a informa un medic dacă un pacient are sau nu, o anumită afecțiune. Diagnosticul in vitro este
„campionul tăcut” ce influenţează peste 60% din deciziile clinice, dar reprezintă doar 2% din
cheltuielile totale ale sistemului sanitar.”, a declarat Nora Galli, Country Manager al Roche
Diagnostics România.
Tehnicile de diagnostic conferă medicilor capacitatea de a lua deciziile corecte pentru pacienții lor,
la momentul potrivit, să obțină un control mai bun al tratamentului fiecărui pacient în parte și, nu în
ultimul rând, oferă factorilor de decizie, încrederea că investesc în soluțiile terapeutice adecvate.
Tehnicile moderne de diagnostic generează scăderi de costuri prin reducerea incidenței
potenţialelor probleme de sănătate viitoare, permițând în acelasi timp scurtarea duratei
spitalizărilor și evitarea administrarii unor terapii inutile. Viitorul sistemelor sanitare sustenabile
depinde de tehnicile de diagnostic.
Divizia de diagnostic a companiei Roche activează pe toate segmentele de piaţă, de la cercetare
ştiinţifică şi sisteme dedicate laboratoarelor medicale, până la produse de automonitorizare pentru
pacienţi. Domeniile principale în care Roche Diagnostics România ofera soluţii de diagnostic sunt
oncologia, bolile cardiovasculare, boli neurologice, sănătatea femeii - prin teste de screening
pentru infecţia HPV şi cancerul de col uterin - inovaţii privind băncile de sânge, precum şi soluţii
pentru eficientizarea laboratoarelor.
Începând cu anul 2009, milioane de români au beneficiat de soluţiile de diagnostic oferite de
Roche Diagnostics, acestea fiind disponibile în peste 400 laboratoare din întreaga ţară. Roche
Diagnostics este lider al pietei globale de diagostice in vitro, cu o cifră de afaceri în 2018, la nivel
global, de 12.1 miliarde de franci elveţieni, în creştere cu 5% comparativ cu anul anterior. În
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România, Roche Diagnostics pune la dispoziţia medicilor şi laboratoarelor peste 2000 produse –
aparatură şi reactivi de înaltă calitate pentru analize de laborator.
###

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
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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