PROMO ZONE

MEDICAMENTE

generice ieftine vs.
inovatoare scumpe
Cu to]ii suntem nevoi]i la un moment dat
s= apel=m la pilule pentru a trata o afec]iune.
Ce se \nt`mpl= \ns= c`nd bugetul nu acoper=
cheltuielile? Solu]ia o reprezint=
medicamentele generice existente pe pia]=,
o alternativ= ieftin= [i eficient= pentru
aproape orice patologie. Testele confirm=
rezultate optime [i sigure.
CS|D: Ce sunt medicamentele
generice?
Dr. Daciana Toma: Medicamentele generice sunt acele
pastile care intr= \n fabrica]ie
\n momentul \n care expir=
patentele pentru un produs
original. Timp de aproape
15-20 de ani un medicament
nou descoperit este potejat
de patent. La finalul acestei perioade, orice companie \l poate produce, iar
produsul
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rezultat se nume[te generic. De
aici putem trage concluzia c=
dac= un medicament este generic, nu \nseamn= c= este produs de o firm= de m`na a II-a.
CS|D: Sunt medicamentele
generice la fel de eficiente ca
medicamentele inovatoare?
Dr. Daciana Toma: R=spunsul
la aceast= \ntrebare este cel
mai bine ilustrat de urm=torul
exemplu. Experien]a unui c=l=tor care merge prin de[ert, el
are un sac cu aur [i la un moment dat \nt`lne[te un beduin
care \i ofer= ap=. Beduinul
cere sacul de aur pentru carafa cu ap=. Evident c=l=torul
neav`nd o alt= alternativ= \i
ofer= tot aurul. |n timp [i al]i
beduini observ= c= a oferi
ap= c=l=torilor este util [i se
g`ndesc c= pot s= fac= [i ei
acest lucru. |n momentul \n
care ei ofer= carafe cu ap=,
de bun= seam= nu mai pot
cere acela[i pre]. Revenind la
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generic este cu 20%-90%
mai mic dec`t al inovatorului,
aceasta nu \nseamn= c= eficien]a tratamentului este afectat=. Pre]ul mai mic rezult=
din faptul c= \n cazul medicamentelor generice nu mai sunt
necesare studiile de cercetare
ale substan]ei de baz=. Nu se
\nt`mpl= ca orice firm= care
vrea s= fac= un medicament
generic, \l face [i \l scoate pe
pia]=. Trebuie s= treac= ni[te
teste pentru ca acest medicament s= fie validat [i aprobat
spre comercializare. {i vorbim
acum de studiile de bioechivalen]= [i \n cadrul acestor
studii se urm=re[te \n ce m=sur= calit=]ile medicamentului
generic sunt superpozabile
peste medicamentul original
(viteza de absorb]ie, cantitatea absorbit= etc.) Se fac aprecieri ale acestei biodisponibilit=]i a preparatului generic [i
se compar=. Exist= ni[te limite
\n care preparatul generic
trebuie s= se \ncadreze ca s=
fie considerat bioechivalent
± 20% \ntre 80%-120%. Ce
dep=[e[te acest interval se
consider= c= nu poate fi pus
pe pia]=.
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CS|D: Medicamentele
generice sunt din ce \n
ce mai utilizate \n lume,
cum se prezint= situa]ia \n
Rom`nia?
Dr. Daciana Toma: Medicamentele generice sunt utilizate pe scar= larg= \n multe ]=ri
ale UE, fiind din ce \n ce mai
prescrise de c=tre medici ca
alternative eficiente la produsele farmaceutice inovatoare
mai scumpe. |n America sunt
prescrise \n propor]ie de 90%
medicamente generice.
{i \n Rom`nia este \n cre[tere
rata de prescriere a medicamentelor generice, unii
medici explic`nd pacientului
care sunt avantajele
tratamentului cu medicamente generice: sunt mai
ieftine, au proba timpului,

sunt produse de firme
serioase, [i-au dovedit
eficien]a. Vorbim de un
tratament de \nalt= clas=,
dar alegerea apar]ine
fiec=ruia. Medicul poate \ns=
alege modul de prescriere a
re]etei – pacientului i se ofer=
libertatea ca la farmacie s=
aleag= \n func]ie de pre]urile
pe care farmacistul i le ofer=
sau contrariul – pacientul
este obligat s= cumpere
re]eta a[a cum a indicat
medicul \n ideea ca pacientul
cu un buget redus s= urmeze
tratamentul. Pacientul \ns=
trebuie \ncurajat s= cear=
informa]ii. A \ntreba e
dreptul oric=ruia dintre noi.
Este foarte important ca
atunci c`nd pleci de la medic,
s= pleci l=murit.
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„Medicamentele
generice con]in
aceea[i substan]=
activ= ca [i produsul
inovator, fiind
echivalente din
punct de vedere al
dozei, c=ii de administrare, siguran]ei,
eficacit=]ii [i
indica]iilor
terapeutice.“
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tema noastr= – original e doar
primul, tot ce apare dup= e
generic. Sigur c= se fac cercet=ri [i apar substan]e care s=
r=spund= la fel de eficient
nevoilor pacien]ilor. Este excep]ional acest lucru, este
esen]ial pentru tratament.
CS|D: De ce sunt importante
medicamentele generice \n
via]a noastr=?
Dr. Daciana Toma: |n primul
r`nd, pentru c= fac accesibil=
terapia c`t mai multor oameni.
{i apel`nd iar la un exemplu,
de ce nu avem to]i Mercedes?
Cert este c=, [i alt model de
ma[in= ajut=, r=spunde nevoilor. Dar este mult mai accesibil ca pre]. Iat= ni[te calcule pentru a exemplifica concret diferen]a de pre] – un pacient cu hipertensiune [i dislipidemie c=ruia i se prescrie o
re]et= compensat= cu medicamente originale are un cost
de 174 lei, pe c`nd pentru
varianta de re]et= cu medicamente generice pre]ul este de
28 lei. Pentru tulbur=ri de circula]ie cerebral= diferen]a este
de la 67 lei la 35 lei etc. Se
observ= limpede c= diferen]ele chiar sunt semnificative.
CS|D: Pentru c= genericele au
pre]uri mai mici, \ndeplinesc
companiile produc=toare
criteriile privind calitatea,
siguran]a [i eficien]a acestor
medicamente?
Dr. Daciana Toma: Categoric
DA! Genericele sunt medicamente sigure, iar utilizarea
unui medicament generic nu
afecteaz= \n nici un fel s=n=tatea. Efectul lor terapeutic
este cel al substan]ei de baz=,
eventualele reac]ii adverse
fiind similare cu cele ale medicamentului original. Chiar
dac= pre]ul medicamentului

