Comunicat de presă
Bucuresti, 28 iunie 2016

Roche România inovează modelul de distribuţie pentru a facilita accesul
pacienţilor la medicamente esenţiale pentru tratamentul unor boli grave
Roche România facilitează accesul pacienţilor la medicamentele destinate tratamentului unor boli
cronice grave, prin reconfigurarea modelului de distribuţie a produselor sale.
Necesitatea implementării unui nou model de distribuţie a survenit în urma celor câteva sute de
sesizări primite de-a lungul anului 2015 de la pacienti, medici şi farmacişti, cu privire la lipsa de
disponibilitate a anumitor produse de pe piaţă.
Dezvoltat în colaborare cu partenerii companiei, dar şi pe baza sugestiilor primite de la asociaţiile de
pacienţi, medici, farmacisti şi managerii de spitale, noul model de distribuţie va permite atât spitalelor,
cât şi farmaciilor de circuit deschis, să pună la dispoziţia pacienţilor medicamentele necesare, fară
eventuale întreruperi şi în cantităţi suficiente.

„Pentru noi, pacienţii sunt în centrul activității noastre. Credem că este esenţial ca ei să aibă acces la
medicamentele de care au nevoie, la timp si în cele mai bune condiţii. De aceea, doresc să le mulţumesc
tuturor partenerilor noştri pentru sprijinul acordat în optimizarea sistemului de distributie. Am
dovedit astfel că putem lucra împreună pentru beneficiul pacienţilor”, a declarat Martine Draulette,
General Manager al Roche România.
Acest model de distributie este introdus în premieră în România şi este inspirat din modele de succes,
similare, existente pe pieţe din alte ţări membre ale Uniunii Europene.
Important pentru pacienţi
Pentru a facilita accesul la medicamentele prescrise, Roche România vine din nou în întâmpinarea
pacienţilor prin lansarea, în cadrul noului model de distribuţie, a programului “Direct - la - Farmacie”.
Astfel, sunând la numărul de telefon gratuit 0800 390 090, de luni până vineri, între orele 09:00 18:00, pacienţii vor putea avea acces la medicamentul Roche care le-a fost prescris, prin intermediul
uneia dintre farmaciile partenere în acest program.
Programul “Direct - la - Farmacie” este disponibil doar pentru medicamentele Roche destinate
tratamentului cancerului şi afecţiunilor reumatologice, ce se pot elibera în farmaciile de circuit deschis.

Important pentru farmacii
Programul “Direct - la - Farmacie” este deschis oricăror farmacii care doresc să adere, deoarece toate
farmaciile sunt eligibile și încurajate să se înscrie în noul sistem. Toate detaliile legate de modalitatea
de înscriere a farmaciilor, pot fi solicitate la adresa de e-mail: romania.info_pharmacies@roche.com
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Despre Roche
Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic., ce inoveaza continuu cu scopul de
a îmbunătăți viața oamenilor. Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă
medicamente diferenţiate clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei şi
afecţiunilor 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. 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.
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. 29 de
medicamente dezvoltate de Roche - printre care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice sunt pe Lista Medicamentelor Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania
Roche a fost recunoscută șapte 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 2015 compania avea peste
91.700 agnajați la nivel global. În 2015, Roche a investit 9,3 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare,
compania raportând vânzări de 48,1 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 Romania
Prezent pe piata romaneasca inca din perioada interbelica, Roche isi redeschide reprezentanta locala in 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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