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Sigurana pacientului i beneficiile pe care tratamentele le ofera persoanelor bolnave trebuie sã primeze, In fata
oricàror interese, indiferent de natura br.
Cu mare surprindere am observat presiunea indirecta pe care Asociatia Producatorflor de Medicamente
Generice din România o pune asupra autoritabflor din sänãtate, prin intermediul presei. In ultimul timp, am
asistat la comunicarea publica a unor puncte de vedere ale Asociatiei dumneavoastra i la publicarea unor
articole ce expun puncte de vedere incorecte i pãrtinitoare cu privire la medicamentele biologice (inovative i
biosimfiare). Un astfel de articol a fost publicat de ziarul “Libertatea”, in data de 30 mai 2019.
Ca urmare, pentru a avea o imagine corectà, dorim sa va reamintim câteva aspecte, omise cu rea-credinta,
legate de medicamentele biologice, precum i de combinatia terapeuticà menponata in articol.
Companifle membre ale Asociatiei pe care o reprezenta produc astfel de medicamente, aadar cunosc perfect
care sunt conditiile in care acestea pot fi prescrie, conform legior din România. Tocmai datorita regimului br
special i pentru cá medicul este singurul in mäsurã sà decida schimbarea tratamentubui unui pacient,
medicamentele biobogice se prescriu pe denumire comerciala, nu pe denumire comunà internaponala (in
conformitate cu legislapa in vigoare).
Referitor Ia combinatia terapeuticà pertuzumab + Herceptin (trastuzumab), mentionatä in articol, va rugäm
sà aveti in vedere cà studiibe efectuate de càtre Roche cu privire Ia aceasta sunt protejate pânã in anul 2023,
conform art. 14 (11) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 (,,Regimul juridic de protecie a datelor”). Prin
urmare, once utilizare in practica medicala a unui biosimibar de trastuzumab in combinabie cu pertuzumab
reprezintã o incalcare a legislatiei naponale i europene, precum i a indicatiior de prescriere. Roche privete
cu maxima seriozitate once incalcare a drepturilor sale 0 li rezenà dreptul de a apela la toate mijboacebe legale
pentru a stopa i sancona astfel de Incalcari.
In ceea ce privete prezumtiva risipã de fonduri pe care Ministerul Sánátapi o face, Asociatia dumneavoasträ
nu prezintä calculele care sã susinà afirmatifle respective, in contextul cadrului legislativ actual.
A pune presiune pe umerH autoritapbor pentru a nu respecta legislapa românã i europeanà, reprezintá o
abordare ce nu face onoare Asociatiei pe care o reprezentabi. In ciuda intereselor comerciale evidente pe care
membri Asociatiei dumneavoastra be au, legibe trebuie respectate In intregime, iar vi4a pacientior nu trebuie
pusà nici un moment in pericol prin dezinformare sau tratamente nepotrivite.
Ca intotdeauna, compania noasträ este deschisa oricärui dialog, atât cu autoritatfle cat §i cu toti ceilalti actori
din piaba farmaceutica, pentru a gàsi cele mai bune i eficiente solutii de tratament pentru oamenii bolnavi, i
aa greu incerca de soartä.
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