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Roche doneaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii 30 de milioane de doze de oseltamivir

Astfel, peste 3 milioane de pacienti vor putea fi tratati gratuit cu Tamiflu (oseltamivir), un produs
antiviral recomandat in cazul pandemiilor de gripa, eficient si impotriva virusurilor gripale dezvoltate
prin mutatii cu tulpini de gripa aviara.

Compania farmaceutica F. Hoffmann-La Roche doneaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)
30 milioane de doze de Tamiflu (oseltamivir), necesar pentru tratamentul a peste 3 milioane de
pacienti. Acest „stoc pentru reactie rapida” poate fi folosit de catre OMS impotriva unui eventual
focar de gripa cu potential pandemic, in scopul de a reduce morbiditatea si mortalitatea si pentru a
limita raspandirea virusului gripal. In cazul aparitiei unui astfel de focar, OMS va colabora cu
autoritatile tarii afectate pentru a coordona distributia si modalitatea de administrare a
medicamentului.
Expertii considera ca urmatoarea pandemie de gripa ar putea fi rezultatul unei mutatii a tulpinilor
virale, mai ales in contextul declansarii si raspandirii gripei aviare. Majoritatea virusurilor gripale
aviare nu sunt infectioase pentru om, dar este suficient ca un virus aviar si unul uman sa coinfecteze
un om sau un animal, determinand fuzionarea tulpinilor celor doua virusuri gripale si aparitia
mutatiilor – tulpini virale complet noi care au potentialul de a fi transmise de la animale la om sau de
la om la om. O astfel de tulpina ar avea o structura complet noua astfel incat vaccinurile produse si
administrate in acea perioada pentru a proteja impotriva epidemiilor sezoniere ar fi ineficiente
impotriva noii tulpini si ar lasa populatia vulnerabila fata de infectie.
„Stim cat este de important pentru guverne sa aibe stocuri de oseltamivir disponibile atunci cand se
declanseaza o pandemie de gripa, deoarece ciclul de productie al medicamentului este de aproximativ 12
luni. Pentru a creste accesibilitatea la acest medicament am dublat capacitatea de productie atat in anul
2004 cat si anul acesta, iar pentru 2006 am planificat o crestere a productiei.” a declarat William
M.Burns, CEO al Pharma Roche Division.
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OMS subliniaza faptul ca “stocul pentru reactie rapida” donat de Roche nu inlocuieste stocul
national de antivirale pe care fiecare tara trebuie sa il aiba. Pandemiile de gripa izbucnesc o data la
circa 40 de ani. In secolul XX, au fost inregistrate trei pandemii de gripa, in anii 1918, 1957 si 1968.
In toate cele trei cazuri, rata imbolnavirilor si numarul deceselor au fost considerabile, si au fost
inregistrate perturbari sociale si economice semnificative. Expertii sunt de parere ca intrebarea nu
este “daca” urmatoarea pandemie va avea loc, ci “cand”.
„Aceasta donatie reprezinta o masura de preventie timpurie pentru pandemia de gripa cu scopul de a
incetini raspandirea virusului la nivel national si international. Pandemia de gripa ar putea fi o
amenintare serioasa la adresa sanatatii publice, de aceea este important ca toate tarile sa faca pasii
necesari pentru a implementa recomandarile OMS si sa asigure planuri nationale in caz de
pandemie,” afirma LEE Jong-Wook, Directorul General al OMS.
Virusul H5N1, originar din Asia este considerat de catre experti ca fiind, cel mai probabil, tulpina
urmatoarei pandemii. Oseltamivir nu este un vaccin, ci un medicament antiviral, cu administrare
orala, ce actioneaza impotriva tuturor virusurilor gripale, inclusiv H5N1.
In ultimele luni compania farmaceutica F. Hoffmann – La Roche a purtat discutii cu guverne din
diverse tari, pentru a evalua necesarul de stocuri de produse antivirale si a onorat comenzi din circa
30 de tari. Nivelul acestor comenzi variaza de la tara la tara: de exemplu, Franta, Finlanda, Islanda,
Luxemburg, Olanda, Noua Zeelanda, Norvegia, Elvetia si Anglia au reusit sa constituie stocuri
adecvate de Tamiflu care sa acopere intre 20-40% din populatie.
Despre F. Hoffmann - La Roche
F. Hoffmann - La Roche este o companie farmaceutică cu un spectru unic de soluţii terapeutice
integrate, fiind prezentă în 150 de ţări. De peste 100 de ani, compania este activă în descoperirea,
dezvoltarea, producţia şi furnizarea de soluţii terapeutice inovative, care se adresează prevenirii,
diagnosticului şi tratamentului bolilor, cu misiunea de a furniza soluţii terapeutice inovative pentru
îngrijirea sănătăţii, cu rolul de a îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii oamenilor. Considerată un
deschizător de drumuri în medicină, compania F.Hoffmann-La Roche este lider pe piaţa globala în
soluţii pentru diagnostic, compania numărul unu în terapia bolilor oncologice şi unul dintre cei mai
mari furnizori de medicamente pentru domenii cum sunt virologia şi transplantul.
În România, compania F.Hoffmann-La Roche este activă în sectoare terapeutice de vârf – virologie
(HIV, hepatite virale), oncologie şi transplant. Conform ultimului studiu Cegedim, dupa primele trei
luni ale anului 2005, compania F. Hoffmann – La Roche ocupă locul al treilea pe piaţa
farmaceuticelor din România, cu o cotă de piaţă de 6.5%.
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