
Rynek farmaceutyczny 



Czy Pharma jest tak ważna jak wydaje się 
jej pracownikom? 
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Przez ostatnie 65 lat w Europie obserwowana jest istotna poprawa średniej długości życia

Średnia długość życia w Europie (1950-2015)

Czas naszego życia się wydłuża 



Rozwój demograficzny w krajach EU-28 Przewidywany wzrost zachorowań na nowotwory na świecie

Zmiany demograficzne w EU – coraz 
większe wyzwanie dla opieki zdrowotnej 



To duży problem ekonomiczny i społeczny 
Choroby przewlekłe stanowią główną pozycję w kosztach zdrowotnych i nie kontrolowane, 
stanowią  rosnący czynnik ryzyka 

Udział kosztów leczenia chorób przewlekłych  
w wydatkach zdrowotnych

Udział	kosztów	leczenia	chorób	przewlekłych		w	wydatkach	zdrowotnych	

Rozwój czynników ryzyka 
(otyłość, urbanizacja, starzenie się) 

Þ  ~75%	europejskich	wydatków	na	zdrowie	stanowią	choroby	przewlekłe	co	
stanowi	kwotę		€700	mld.	
	

Þ  Choroby	 przewlekłe	 takie	 jak	 choroby	 serca,	 cukrzyca,	 choroby	 płuc	 i	
choroba	Alzheimera	stanowią	duże	obciążenie	dla	systemu	ochrony	zdrowia	
ze	względu	na	rosnące	koszty	roczne.	



To duży problem ekonomiczny i społeczny               
i raczej będzie się pogłębiał 

Wzrost utraty przychodów z powodu absencji zdrowotnej; europejskie kraje o wysokich 
przychodach, są najbardziej narażone  

Szacowane koszty chorób przewlekłych, 
2011-2030

Lata z  niesprawnością i lata w 
zdrowiu, Europa
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Wyzwanie - podjęte przez innowacyjne terapie… 
Udział innowacyjnej medycyny we wzroście średniej długości życia (2004-2009) 

  
   

Þ  W	latach	2000	–	2009,	poprawa	średniej	długości	życia	
w	populacji	o	1.74	roku	była	widoczna	w	30	krajach	
Organizacji	Współpracy	Gospodarczej		(OECD).	

	
Þ  Udział	innowacyjnej	medycyny	w	tym	wzroście,	szacuje	

się	na		73%	wśród	innych	czynników	branych	pod	
uwagę	(np.	dochody,	wykształcenie,	szczepienia,	
redukcja	czynników	ryzyka,	dostęp	do	systemu	ochrony	
zdrowia).	



Nie zapominajmy o diagnostyce 
Dane pochodzące z USA pokazują, że poprawa w leczeniu i wczesnym wykrywaniu  nowotworów 
  przyczynia się do wzrostu współczynnika przeżywalności pacjentów z nowotworami 

  
   

Współczynnik 5 letnich przeżyć, rok po diagnozie (%)



Firmy farmaceutyczne inwestują ….. 
Przemysł farmaceutyczny  silnie inwestuje w poszukiwania rozwiązań kluczowych
 problemów zdrowotnych….

 
  

Share of EMA Marketing Approvals              
1995-2000

Share of EMA Marketing Approvals           
2007-2012



… nowe, innowacyjne urządzenia medyczne 
W rozwój innowacyjnych urządzeń medycznych odpowiadających preferencjom pacjentów, 
poprawiając współpracę pacjent-lekarz i redukuje koszty leczenia

 
  

Pacjenci z cukrzyca typu II wykazują silną 
preferencję wyboru leczenia doustnego
 vs. iniekcje

Rozwój pomp insulinowych obniżył roczne 
wydatki na zdrowie i poprawił współpracę 
pacjent-lekarz





… nowe, innowacyjne urządzenia medyczne 
W rozwój innowacyjnych urządzeń medycznych odpowiadających preferencjom pacjentów,  
poprawiając współpracę pacjent-lekarz i redukuje koszty leczenia 

  
   

Pacjenci z cukrzycą typu II wykazują silną 
preferencję wyboru leczenia doustnego
 vs. iniekcje

Rozwój pomp insulinowych poprawił współpracę 
pacjent-lekarz i obniżył roczne wydatki na zdrowie 



… w innowacyjne technologie 
Media społecznościowe, pozwalając na lepszy kontakt z pacjentem, zapewniły nowe
 możliwości wsparcia zarówno pacjentów jak i lekarzy

Rozwój mobilnych urządzeń medycznych
W Europie pacjenci z cukrzycą nie byli pod zadawalającą 
kontrolą glikemiczną, co wiązało się z rosnącym poważnym
ryzykiem problemów naczyniowych.

Rezultaty terapeutyczne u tych pacjentów ścisłe 
zależą od ich kontroli poziomu glukozy we krwi, 
jednak większość z nich nie stosowała się do 
zaleceń terapeutycznych. 

Regularna kontrola  poziomu glukozy we krwi przez 
pacjentów (SMBG), pozwala im na osiągnięcie 
celów zamierzonej terapii. 

Odpowiedź przemysłu

 Przemysł farmaceutyczny 
odpowiedział na potrzebę 
bardziej komfortowego sposobu 
pomiaru poziomu glukozy I 
zaproponował urządzenia 
mobilne, pozwalające na ciągły I 
łatwy pomiar poziomu glukozy 
we krwi.. 

 System  ‘iBGStar „ to 
zintegrowany system 
monitorowania poziomu glukozy 
we krwi, zapewniający pomiar, 
przechowywanie oraz transmisję 
danych  i zarządzanie nimi  
poprzez  iPhone

Prawidłowa wartość HB glikowanej wynosi poniżej 6,5 - 7 



Farmacja najwięcej inwestuje w innowacje (R&D)

Ranking nakładów na R&D (% sprzedaży netto, 2013)



Jest liderem wśród pracodawców
Przemysł farmaceutyczny oparty na badaniach/ innowacyjny jest przemysłem stosującym 
wysoce zaawansowane technologie produkcyjne, a wiec atrakcyjnym pracodawcą w Europe

Zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, UE (1990-2014)



A gdzie w tym wszystkim jest ROCHE?











Ranking 25 światowych 
największych firm 
farmaceutycznych i 
biotechnologicznych. 

Autorzy rankingu wzięli pod uwagę:
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Roche – Produkty lecznicze

Portfolio: 30 preparatów,  w dziedzinach jak:

• Onkologia
• Nefrologia
• Transplantologia
• Reumatologia
• Neurologia
• Kardiologia
• Choroby zakaźne
• Diabetologia
• Diagnostyka



Medycyna personalizowana:

• Herceptyna - trastuzumab ( rak piersi i żołądka)
•  Zelboraf – vemurafenib (czerniak skóry)
•  Tarceva – erlotinib (rak płuca)
•  Roferon A – rekombinowany interferon alfa (rak nerki, białaczka, chłoniak, czerniak)
•  Xeloda – kapecytabina (rak przewodu pokarmowego, żołądka, piersi)
•  Avastin –bevacyzumab (rak jelita grubego, piersi, płuca, jajnika, nerki)
•  Erivedge  - vismodegib (rak skóry)
•  Perjeta – pertuzumab (rak piersi)



Wirusologia

• Roferon A (zapalenie wątroby B i C, HIV)
•  Invirase (HIV)
•  Viracept (HIV)
•  Pegasys (zapalenie wątroby B i C)
•  Tamiflu (profilaktyka i leczenie grypy)
•  Fuzeon (HIV)
•  Copegus (zapalenie wątroby typu C)



Rynek farmaceutyczny
Poprzez poszukiwanie i wprowadzenie nowych leków wpływa na:
• wydłużenie życia populacji
• poprawę jakości „zyskanych” lat
• postęp naukowy i postęp w dziedzinie ochrony zdrowia
• diagnostykę i terapię chorób przewlekłych i tzw. „nowych chorób”
• redukcję kosztów osobistych, społecznych i ekonomicznych

Poprzez inwestycje w segment R&D  pozwala na:
• postęp technologiczny (urządzenia medyczne, diagnostyczne i nowe technologie)
• zwiększenie dotarcia do dotychczasowych terapii 
• poprawę skuteczności dotychczasowych terapii
• wprowadzenie nowych dróg podania terapii (np. terapie wziewne: astma, POCHP; diabetologia etc.) - 

zwiększenie ich efektywności

Poprzez edukcję  (kadra medyczna, pacjenci, konsumenci) pozwala na:
• zwiększenie świadomości społecznej (zdrowotnej: choroby, profilaktyka, zdrowe nawyki)
• zapobieganie wystąpieniu chorób (np. poprzez szczepienia)
• profilaktykę 
• redukcję zachorowań, redukcja objawów 


