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Indice European de Medicină Personalizată - România are deficiențe
majore în infrastructura digitală din sănătate și investiții scăzute în
cercetare și dezvoltare
România ocupă poziția 32 în cadrul Indicelui European de Medicina Personalizată, o analiză în
premieră a sistemelor de sănătate din 34 de țări europene. Studiul este realizat de către
FutureProofing Healthcare, o inițiativă sprijinită de Roche și creată de experți independenți în
sisteme de sănătate, cu scopul de a facilita discuții și proiecte necesare pentru a pregăti sistemele
de sănătate publice din Europa pentru provocările medicinei personalizate.
Indicele European de Medicina Personalizată este compus din 20 de caracteristici ale sistemelor
de sănătate din țările comparate, împărțite pe patru piloni (infrastructura digitală din sănătate,
servicii medicale, acces la tratament și tehnologii digitale, nivelul de pregatire al sistemului de
sănătate pentru medicina personalizată), care evaluează progresul acestor sisteme către medicina
personalizată, digitală și bazată pe utilizarea la scară largă a datelor. Aceste caracteristici au fost
agreate de către un panel de experți pe baza unor exemple de politici publice care pot oferi
sistemelor de sănătate din Europa un cadru funcțional bazat pe medicina personalizată.
“Redefinirea sistemului de sănătate cu ajutorul unor abordări de medicină personalizată, precum
folosirea la scară largă a soluțiilor digitale, dezvoltarea dosarelor electronice și a registrelor
electronice de pacienți, sau alte modalități de a beneficia de puterea datelor are potențialul de a
oferi rezultate medicale mai bune pentru pacienți cu costuri sustenabile pentru societate. Este însă
nevoie în primul rând de o decizie politică pe termen lung și de colaborarea tuturor actorilor, iar
datele prezentate în acest index pot facilita o astfel de discuție largă, cu toate părțile implicate în
sistemul de sănătate”, a declarat Dr. Marius Geantă, preşedintele Centrului pentru Inovaţie în
Medicină.
Printre problemele identificate pentru România în acest studiu se numără lipsa accesului la date,
investițiile scăzute în cercetare şi dezvoltare medicală precum şi infrastructura digitală precară.
Pentru a remedia aceste deficienţe, autorii studiului propun politici care ar facilita folosirea datelor
pentru cercetare în medicină, creşterea investiţiilor pentru cercetare în medicină personalizată şi
tehnologii de monitorizare la distanţă de tip telemedicină, precum și proiecte de îmbunătăţire a
infrastructurii digitale din sectorul de sănătate.
“Sistemele de sănătate din Europa se află sub presiunea crescândă de a oferi mai multe servicii cu
mai puține costuri. În acest context, abordările de medicină personalizată şi tehnologiile digitale pot
oferi soluții care să reducă decalajele semnalate în acest studiu prin eficientizarea alocării
resurselor. O serie de paşi în această direcţie pot fi implementarea pe scară largă a testelor
genomice, în parteneriat cu industria farmaceutică şi digitalizarea registrelor de pacienţi şi a întregii

infrastructuri de date din sectorul de sănătate”, a adăugat Dr. Michael Schenker, medic primar
oncologie medicală, Centrul de Oncologie Sf. Nectarie, Craiova.
Scopul acestui index este de a oferi decidenților şi părţilor implicate în realizarea şi implementarea
politicilor publice de sănătate o mai bună înțelegere asupra punctelor tari/slabe ale respectivelor
sisteme. Cu ajutorul comparațiilor între țări, se pot identifica mai bine zonele unde se pot aduce
îmbunătățiri, astfel încât sistemele de sănătate publice să fie mai aproape de implementarea unei
viziuni comune de medicină personalizată.
Indicele este disponibil public pe site-ul FutureProofing Healthcare iar profilul României este
disponibil aici.
###
Despre Roche
Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inovează 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 diferențiate
clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei și afecțiunilor 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 Esențiale
elaborată de Organizația 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 România
Prezent pe piața românească încă din perioada interbelica, 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
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