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Roche Romania doneaza Ministerului Sanatatii 2400 cutii de Tamiflu

Roche Romania doneaza Ministerului Sanatatii 2400 de cutii de Tamiflu (oseltamivir). Prin donatia
catre Ministerul Sanatatii, Roche Romania asigura tratament antigripal pentru 2400 de persoane.
Tamiflu (oseltamivir) nu este un vaccin, ci un medicament antiviral, cu administrare orala, ce
actioneaza impotriva tuturor virusurilor gripale, inclusiv H5N1. Medicamentul se elibereaza in
farmacii, numai pe baza de prescriptie medicala.
„Recomandam populatiei sa merga la medic. Medicul este cel care stabileste necesitatea
tratamentului cu Tamiflu, daca este cazul. Produsul nu se poate cumpara din farmacie decat pe baza
de reteta”, a declarat Dan Zamonea, General Manager, Roche Romania.
Oseltamivir este activ împotriva tuturor virusurilor gripale relevante din punct de vedere clinic,
inclusiv virusurile aviare, medicamentul fiind indicat pentru prevenirea imbolnavirilor de gripa atat
aviara cat si sezoniera, precum si pentru tratarea bolii, o data instalata.
Pana la aceasta data, peste 33 de milioane de pacienti au fost tratati cu Tamiflu, in intreaga lume.
Monitorizarile extensive efectuate atat de Roche cat si de Neuraminidase Inhibitor Susceptibility
Network (NISN), organism independent, au aratat ca, pana in prezent, rata rezistentei la tratament
este de 0.4 %.
Oseltamivir a fost folosit pentru tratamentul cazurilor de gripă cu virusul H5N1, în Thailanda şi în
Vietnam, dar şi pentru protecţia lucrătorilor din fermele de păsări din Olanda, în timpul epidemiei
cu virusul H7N7 din 2003.
Într-un document emis recent, OMS arată că “datele disponibile până în prezent sugerează faptul
că oseltamivirul este eficient în tratamentul infecţiei cu virusul H5N1 la oameni”.
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Complicatiile gripei genereaza costuri suplimentare in sistemul sanitar, atat din perspectiva
pacientilor cat si a medicilor si autoritatilor. Informatiile oferite de spitale mari din Statele Unite, au
aratat ca rata internarilor creste cu pana la 170%, in timpul epidemiilor sezoniere de gripa.
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