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Daniel Bran: Clawback-ul diferentiat este o masura care trebuie luata imediat în
sectorul farmaceutic
Clawback-ul diferentiat este una din masurile care trebuie luate imediat în sectorul farmaceutic, existând o
propunere legislativa în acest sens care a trecut de Senat si de Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor,
a declarat Daniel Bran, Country Manager, Accord Healthcare România, într-o conferinta de presa, cu
ocazia prezentarii activitatii companiei si a tendintelor pe piata locala farmaceutica.
Taxa de clawback a fost introdusa ca o masura temporara. Pe de alta parte, aceasta a fost initiata pentru a limita
consumul, nespecificându-se ce fel de consum. În esenta, daca se stabililesc principiile, atunci s-ar putea face
modificarile mai bine. Potrivit Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice (APMG), o taxa de
clawback-ul diferentiat este o masura dorita si necesara, a adaugat Daniel Bran.
Accord Healthcare SRL este divizia din România a companiei Accord Healthcare, parte a Grupului Intas, una
dintre cele mai puternice companii private din India.
Compania este prezenta pe piata din România de la începutul anului 2016 si, în prezent, activeaza în principal pe
segmentele Oncologie si Hematologie.
Potrivit reprezentantului companiei, Accord înregistreaza rezultate foarte bune la nivelul Europei, unde detine
pentru toate moleculele comercializate, o cota de piata de circa 30%. Având aceste premise foarte puternice, putem
spune ca obiectivul nostru este sa ajungem în urmatorii 3-5 ani si în România la cifre similare.
Compania Accord este activa pe piata din Marea Britanie de peste 10 ani, unde livreaza 80 de milioane de cutii de
medicamente pe an. Portofoliul Accord este focusat pe produse complexe cu cerinte tehnologice si clinice
superioare si numara în prezent peste 7.000 de produse.
Grupul are o prezenta geografica extinsa, în peste 70 de state la nivel mondial, peste 80% din veniturile
internationale fiind generate de SUA, Marea Britanie si UE.
Intas opereaza peste 10 fabrici la nivel mondial, certificate de mai multe agentii internationale de reglementare si
se bucura de o reputatie excelenta pentru calitate si conformitate. Grupul are capacitati care îi permit sa produca o
serie larga de forme de dozare, inclusiv medicamente de uz oral solide, lichide, preparate liofilizate sterile, creme,
picaturi si injectabile.
Intas numara 12.000 angajati la nivel global, dintre care 400 sunt localizati în Europa. Compania are ca angajati
peste 800 de cercetatori si detine 27 de patente internationale.
Alaturi de variantele generice, activitatea de cercetare si dezvoltare se focuseaza pe produse cu valoare adaugata
precum biosimilarele si medicamentele generice îmbunatatite folosind sisteme noi de productie si ingrediente
active inovatoare.
Intas are cel mai mare portofoliu de biosimilare din India si este prima companie farmaceutica indiana care a lansat
produse biosimilare în UE.
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