Nowa pompa

Generyki w natarciu

Na polskim pojawi³a siê nowa pompa infuzyjna – Deltec Cozmo®
firmy Deltec wchodz¹cej w sk³ad koncernu
medycznego Smiths
Medical, MD, Inc.
Pompa jest nowoœci¹ na rodzimym rynku, ale
na œwiecie u¿ywa siê ju¿ ponad 150 tys. urz¹dzeñ firmy Deltec Cozmo®.Obok kosmicznych wrêcz mo¿liwoœci nowej pompy warto podkreœliæ, ¿e mo¿na j¹
u¿ywaæ w ró¿nych œrodowiskach – pod wod¹, na l¹dzie i w powietrzu. Dziêki temu, ¿e pompa stosuje
komunikacjê przez podczerwieñ, mo¿na j¹ z powodzeniem u¿ywaæ nawet na pok³adzie samolotu.

Tada Arzneimittel, niemiecki potentat w produkcji generyków, rozwa¿a mo¿liwoœæ kolejnych akwizycji spó³ek zagranicznych. Ostatnio z³o¿y³ ofertê przejêcia serbskiego Hemofarmu
za 485 mln euro. Jako kolejne kierunki ekspansji wymienia Polskê, Czechy i Turcjê. Nasz rynek mo¿e byæ interesuj¹cy dla
Niemców. Przede wszystkim mamy najwiêkszy w Unii udzia³ leków odtwórczych w ca³ej sprzeda¿y medykamentów (ponad
60 proc). W wielu krajach nie przekracza on 10 proc. (np.
w Szwecji, Francji, Hiszpanii). W Niemczech generyki stanowi¹ 23,1 proc. wartego 22 mld euro rynku farmaceutycznego.
Jest to jeden z najwy¿szych wskaŸników. Zachodni s¹siedzi wydaj¹ na leki wiêcej ni¿ Polacy (17,2 mld z³ w 2005 r.) i to kolejny argument przemawiaj¹cy za zdobyciem choæby przyczó³ka
w naszym kraju. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e konsumpcja medykamentów w Polsce bêdzie ros³a.

Hojny Bill
Fundacja Billa i Melindy Gatesów og³osi³a, ¿e przeznacza 287 mln dolarów
(227,6 mln euro) na finansowanie badañ nad opracowaniem szczepionki przeciwko
HIV. Ogó³em 16 dotacji wspomo¿e zakrojone na szerok¹ skalê miêdzynarodowe projekty, w których weŸmie udzia³ ponad 165 naukowców z 19 krajów ca³ego œwiata,
w tym badacze z 9 krajów europejskich.
Nowo przyznane œrodki zostan¹ przeznaczone na wsparcie 11 konsorcjów, zajmuj¹cych siê opracowaniem szczepionek, skutecznie neutralizuj¹cych HIV. Celem badania bêdzie równie¿ próba ulepszenia obecnych potencjalnych szczepionek tak, ¿eby
powodowa³y silniejsze i bardziej d³ugotrwa³e ochronne reakcje odpornoœciowe na poziomie komórkowym.

Leki sieroce
Od 2000 r. zwiêksza siê liczba dopuszczanych do obrotu leków sierocych. To efekt unijnej strategii wspierania rozwoju leków stosowanych w rzadkich chorobach – uzna³a w opublikowanym raporcie Komisja Europejska. Od ponad 5 lat
Komisja Europejska i Europejska Agencja Oceny Produktów Leczniczych (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – EMEA) stosuje system ulg i zachêt, które maj¹ u³atwiæ producentom badania, rozwój i wprowadzenie na rynek leków stosowanych w rzadkich chorobach. Przedstawiony raport wskazuje, ¿e przynosi ona efekty: miêdzy kwietniem 2000 r. a kwietniem 2005 r. do EMEA wp³ynê³o ponad 450 podañ dotycz¹cych leków sierocych. 22 preparaty zosta³y ju¿ dopuszczone do obrotu, a kolejnych 270 jest w fazie badañ klinicznych. Zgodnie z unijnymi przepisami, lek mo¿e zostaæ uznany za sierocy, jeœli jest stosowany w leczeniu zaburzeñ, na które choruje mniej ni¿ 5 na 10 tys. mieszkañców
Unii Europejskiej (kryterium chorobowoœci), b¹dŸ jego wprowadzenie na rynek ocenia siê jako nieop³acalne (kryterium
niewystarczaj¹cego zwrotu inwestycji).
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Hinduska PLIVA

Leki za 40 mln

PLIVA uruchomi³a nowy oœrodek badawczo-rozwojowy w indyjskim Goa. Jest
to ju¿ czwarte w Grupie centrum prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoœæ. Oœrodek
w Goa skupiaæ siê bêdzie g³ównie na prowadzeniu badañ nad biorównowa¿noœci¹,
biodostêpnoœci¹ i w³aœciwoœciami farmakokinetycznymi dla celów procesu opracowywania leków generycznych spó³ki. Jego
prace uzupe³niaæ bêd¹ dzia³alnoœæ pozosta³ych oœrodków badawczych PLIVY
w Chorwacji, Polsce i Czechach, prowadz¹cych badania w dziedzinie chemii, biotechnologii i opracowywania receptur.
Nowy zak³ad zatrudnia obecnie ponad
50 pracowników i posiada laboratoria
i biura zajmuj¹ce ³¹cznie ponad 4 tys. m2
powierzchni. W oœrodku wprowadzono
standardowe praktyki i normy zapewniaj¹ce spe³nienie najwy¿szych wymogów obowi¹zuj¹cych na tamtejszym rynku i wszystkich rynkach eksportowych, w tym w Unii
Europejskiej i USA. £¹czna wartoœæ inwestycji wynios³a ponad 3 mln euro.

Pod koniec 2007 r. Polfa Warszawa uruchomi produkcjê leków
onkologicznych. Inwestycja jest warta 40 mln z³. Sto³eczna fabryka
zawar³a kontrakt z niemieck¹ firm¹ LSMW. – LSMW rozpoczê³a ju¿
prace nad projektem technicznym. Bêdzie te¿ odpowiadaæ za realizacjê ca³ej
inwestycji – mówi Miros³aw Mazurek, dyrektor biura Zarz¹du. Polfa
planuje docelowo wytwarzaæ 6–8 leków: 1–2 preparaty opracowane
wspólnie z krajowymi firmami farmaceutycznymi i kilka produkowanych
na licencji, na które wygas³a ju¿ ochrona patentowa. Spó³ka nie zamierza
budowaæ nowego obiektu – chce wykorzystaæ przestrzeñ w sto³ecznej
fabryce. Mog³aby wykorzystaæ nowoczesny zak³ad Sanfarm na
Podkarpaciu, ale wybra³a Warszawê. LSMW dla Polfy budowa³a ju¿
Sanfarm na Podkarpaciu. Ma na swoim koncie tak¿e pracê dla PLIVY
w Krakowie, Jelfy w Jeleniej Górze i najwiêkszej krajowej fabryki leków
– Polpharmy ze Starogardu. Warto podkreœliæ, ¿e na razie tylko kilka firm
wytwarza w kraju leki przeciwrakowe, a zaledwie dwie: Celon Pharma
i Vipharm robi¹ leki odtwórcze nowszej generacji. Jeœli w 2008 r. nowe
produkty z Polfy trafiaj¹ do refundacji, to spó³ka zacznie konkurowaæ
o rynek przede wszystkim z miêdzynarodowymi koncernami. Zdaniem
Marzeny Sosnowskiej z IMS Health, firmy monitoruj¹cej rynek
farmaceutyczny, wprowadzenie tañszych generyków, mo¿e u³atwiæ dostêp
do leków na nowotwory. – Z drugiej jednak strony mo¿e to znacznie podnieœæ
op³acalnoœæ dla pacjenta w przypadku stosowania preparatów firm
zagranicznych. Chyba ¿e ich producenci zdecyduj¹ siê na obni¿enie cen – dodaje
Marzena Sosnowska.

Jest sprawa!
Amerykañskie w³adze prowadz¹ œledztwo przeciwko Bristol-Myers Squibb (BMS), która p³aci swojemu kanadyjskiemu konkurentowi – firmie Apotex, by ten nie produkowa³ tañszej wersji sprzedawanego przez ni¹ leku. Chodzi o Plavix
– medykament wspieraj¹cy pracê serca, który w pierwszej po³owie tego roku dostarczy³ BMS a¿ 2,1 mld dolarów przychodów. Uk³ad, którego szczegó³y do niedawna by³y trzymane w g³êbokiej tajemnicy przed opini¹ publiczn¹, wywo³a³ ogromne poruszenie w ca³ej bran¿y – zarówno ze strony producentów, jak i nabywców leków. Wszyscy twierdz¹, ¿e BMS dzia³a³a nielegalnie, blokuj¹c dzia³anie konkurenta, który móg³ umo¿liwiæ pacjentom zmniejszenie kosztów leczenia. Mimo ¿e
amerykañska spó³ka, wraz ze swoim europejskim partnerem – Sanofi-Aventisem maj¹ przyznane prawa patentowe na lek a¿
do 2011 r., Apotex mia³ zamiar wszcz¹æ spór prawny i uzyskaæ zgodê na produkcjê podobnego wyrobu od pocz¹tku tego
roku. Tak by³o jednak tylko do ubieg³ej wiosny, kiedy to obie strony zawar³y uk³ad, w którym postanowi³y, ¿e kanadyjska
firma porzuci swoje zamiary w zamian za uzyskanie pozwolenia na produkcjê imitacji Plaviksu ju¿ w kilka miesiêcy po wygaœniêciu licencji dla BMS. Oprócz tego Apotex mia³ pobieraæ tak¿e od konkurenta korzyœci finansowe.

Czysty Impel

Leki dla niewidomych

Impel Cleaning, spó³ka z Grupy Impel, o wiod¹cej pozycji
na rynku us³ug porz¹dkowych, podpisa³a w lipcu trzy nowe
kontrakty. Firma zadba o czystoœæ Zak³adu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Szko³y Podstawowej nr 1
w Kowarach. Wszystkie umowy zosta³y podpisane na 3 lata,
a ich ³¹czna roczna wartoœæ przekracza 2,3 mln z³.

Od stycznia 2010 r. na opakowaniach wszystkich polskich leków powinny byæ napisy brajlem. Taki jest wymóg
Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia uwa¿a, ¿e ta
operacja nie spowoduje podwy¿ki cen leków. Innego zdania jest Izba Gospodarcza Farmacja Polska. Wed³ug niej,
ceny leków mog¹ znacznie wzrosn¹æ, poniewa¿ w Polsce
jest ma³o drukarni, które maj¹ czcionkê Braille’a.
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