Declarație de presă
București, 24 noiembrie 2016

Situație dosar rambursare Herceptin cancer gastric

În cadrul articolelor de presă difuzate de postul TV Pro TV în data de 22.11.2016 și ziarul Cotidianul, în
data de 24.11.2016, se mentionează că autoritățile au declarat că producatorul medicamentului
Herceptin nu a depus dosarul necesar compensării acestui medicament pentru tratamentul cancerului
gastric.
Pentru informarea corectă a publicului, dorim să precizăm că Roche România a depus acest dosar către
autorități încă din data de 4 august 2014. Decizia autorităților a fost de a nu compensa medicamentul în
această indicație, dupa cum se poate vedea la acest link.
Poziția Roche România cu privire la aceasta situație este următoarea: :
“Roche România face precizarea că a derulat toate demersurile prevăzute de legislație pentru a obține
compensarea acestui medicament, în această indicație. Dosarul de compensare a fost respins de către
Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Prin urmare, Roche România consideră
că a întreprins toate acțiunile necesare pentru ca produsul să fie disponibil pacienților cu cancer gastric
din România. Medicamentul Herceptin este compensat pentru pacienții cu cancer gastric din 19 țări ale
Uniunii Europene, însă nu și în România. Acesta nu este singurul medicament destinat pacienților cu
cancer care nu este disponibil în România, în regim compensat, din cauza constrângerilor din legislația
actuală.”
Conform statisticilor Globocan, în fiecare an, sunt diagnosticate în România aproximativ 4000 de noi
cazuri de cancer gastric, iar peste 3300 de bolnavi pierd lupta cu boala1.
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http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx
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###

Despre Roche
Roche este unul dintre pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inovează 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, aducându-și astfel o contribuție sustenabilă în 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 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 2015 compania avea peste 91.700
angajați 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 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
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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.

Despre Fundația Renașterea
Înființată în 2001, Fundația Renașterea a adus pentru prima dată în atenția publicului din România problema
cancerului de sân, având de-a lungul timpului o permanentă activitate de informare asupra importanței
controalelor medicale periodice pentru depistarea la timp și tratarea cu succes a maladiei.
Începând cu data de 5 februarie 2008, prin Hotărâre de Guvern, Fundației Renașterea i s-a recunoscut statutul de
utilitate publică.

Printre realizările importante obținute se numără Centrul Medical de Excelență – Renașterea, specializat în
diagnosticarea precoce a cancerului de sân, genital și pulmonar. Totodată, Fundația a inițiat Unitatea mobilă de
diagnostic pentru sân și col uterin, primul program de investigații medicale gratuite oferite femeilor din orașe mici
și din mediul rural.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați http://fundatiarenasterea.ro/.
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