Comunicat de presă
Bucuresti, 11 iunie 2020

Pacienții cu cancer de vezică urinară beneficiază acum de tratament
compensat cu imunoterapie oncologică

Pacienţii cu cancer de vezică urinară din România au de acum acces la un tratament pe
bază de imunoterapie. Această soluție terapeutică, dezvoltată de compania Roche, este
compensată prin Programul Național de Oncologie. Ultimele decenii au avut progrese modeste
în identificarea de noi soluții terapeutice pentru cancerul de vezică urinară, tratamentul fiind limitat
la chimioterapie, dar dezvoltarea imunoterapiei din ultimii ani a adus o șansă reală pentru acești
pacienți.
„Apariţia imunoterapiei în tratamentul cancerului de vezică urinară a creat oportunitatea unei
gestionări mai bune a pacienţilor cu acest tip de cancer. Avantajele pe care le aduce sunt legate în
primul rând de o eficacitate crescută şi o toxicitate redusă. Pentru pacient, este un tratament foarte
bine tolerat, se administrează mult mai uşor, iar rezultatele sunt foarte promiţătoare”, spune Dr.
Cristina Oprean, medic primar oncolog, Asociația Oncohelp Timișoara.
În plus, pentru a veni în sprijinul acestor pacienţi, Roche România a realizat, în parteneriat cu
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC), ghidul „Carcinomul urotelial –
Cum să înţelegi mai bine boala”, menit să-i ajute pe pacienţi să înţeleagă mai bine cu ce se
confruntă, care sunt manifestările afecţiunii, care sunt opţiunile de tratament sau unde pot găsi
consiliere specializată. Ghidul este disponibil şi în variantă electronică, pe
www.invingemcancerul.ro
„Pacienţii cu cancer de vezică urinară au o serie de nevoi speciale. Ratele de vindecare sunt încă
modeste, în primul rând pentru că între 25-50% dintre pacienţi sunt diagnosticaţi în stadii avansate,
unde supravieţuirea scade foarte mult. Cu atât mai mult mă bucur că aceşti pacienți nu au rămas
uitaţi şi că au în sfârşit acces la cele mai noi tratamente, precum cele cu imunoterapie oncologică.
Acest ghid al pacientului pe care îl lansăm astăzi vine în completarea acestor veşti bune şi
reprezintă un sprijin în plus şi speranţă oferită acestor pacienţi”, spune Cezar Irimia, preşedintele
Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România.
Imunoterapia funcționează prin întărirea sistemului imunitar care poate astfel să combată eficient
cancerul. Imunoterapiile aduc soluții terapeutice pentru pacienți cu tipuri de cancer cu o rată a
supraviețuirii redusă sau fără alternativă terapeutică.
„Imunoterapia este o soluţie pentru a readuce cancerul de vezică urinară din zona uitării în zona
inovaţiei medicale. În acest tip de cancer, impactul bolii asupra calitatii vietii pacienților este foarte

mare. De aceea, pentru medici, obiectivul principal al tratamentului este să ajutăm pacienţii să îşi
trăiască viaţa cât mai liberi de povara bolii, iar imunoterapia ne ajuta în acest sens”, spune Dr.
Amedeia Niţă, medic primar oncolog, Spitalul Municipal Ploieşti.
În România, trăiesc în prezent peste 18.000 de persoane diagnosticate cu cancer de vezică
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urinară (carcinom urotelial), în timp ce 2.400 de cazuri noi sunt depistate în fiecare an.

Cancerul de vezică urinară în România (2017)
Date epidemiologice

→ 18.347 pacienţi cu cancer de vezică urinară aflaţi în evidenţă
→ 2.385 pacienţi nou diagnosticaţi în fiecare an
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→ 1.670 decese (a 7-a cauză de deces prin cancer la bărbaţi )

Profilul pacienţilor

→ Boala afectează în proporţie de 80% barbaţi
→ 60% din cazuri se înregistrează la persoane în vârstă de >65 de ani,
la momentul diagnosticului

Factori de risc

→ Fumatul este implicat în apariţia a 50% dintre cazurile de cancer de
vezică urinară
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→ Expunerea la locul de muncă la factori cancerigeni
→ Alţi factori de risc:
▪ Infecţiile urinare, pietrele la rinichi, iritaţiile cronice ale
vezicii
▪ Istoric familial
▪ Stil de viaţă şi alimentaţie

Semne şi simptome

→
→
→
→

Prezenţa sângelui în urină
Dificultăţi în urinare
Durere localizată
Edeme în zona genitală
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Studiul „Carcinomul urotelial. Analiza situaţiei din România”
GLOBOCAN 2018. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/642-romania-fact-sheets.pdf
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Codul European Împotriva cancerului.
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/ro/12-modalitati/poluanti/646-poluanti-caseta/3400-caseta-7-ami
ne-aromatice
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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 interbelică, Roche își redeschide reprezentanța locală în
anul 1992. În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche România
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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