Innowacje tworzyMy w Polsce

Proces kreatywnego poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań znoszących
bariery w ochronie zdrowia, a zwłaszcza
w dostępie do nowoczesnych terapii,
jest sercem działalności firmy Roche.
Nasza innowacyjność przejawia się
w tworzeniu nowoczesnych leków,
kreowaniu rozwiązań
bioinformatycznych, a także
wspieraniu rozwoju polskiej nauki.

Działalność
badawcza
to kluczowy
element naszej
odpowiedzialności
społecznej

Tylko w ostatnich czterech latach
inwestycje Roche w badania i rozwój
w Polsce przekroczyły kwotę 2,2 mld
złotych. Zdajemy sobie sprawę, że od tego,
jak wykorzystamy nasze możliwości
i zasoby dzisiaj, zależy to, w jaki sposób
i jak szybko kolejne odkrycia w medycynie
będą osiągalne dla polskich pacjentów.

Innowacja
jest wpisana
w nasze DNA

Wiktor Janicki
Dyrektor Generalny Roche Polska

Roche Polska to lider rynku farmaceutycznego, którego zaangażowanie w Polsce
sięga już ponad stu lat. Wśród najbardziej innowacyjnych leków firmy
są substancje ratujące dziś życie milionom pacjentów na świecie. Nie powstałyby
one bez wkładu wybitnych polskich naukowców, stanowiąc wizytówkę polskiej myśli
badawczej.
Podzielamy opinię, że spośród kluczowych obszarów mających wpływ na rozwój
Polski, to innowacyjność i nauka będą miały znaczenie szczególne. Dlatego od lat
angażujemy się w działalność badawczą i rozwojową w naszym kraju, czyniąc z tych
obszarów kluczowy element odpowiedzialności społecznej firmy.
Agnieszka Kosowska
Dyrektor ds. prawnych i komunikacji

1

Kim jesteśmy?
Roche Polska jest liderem wśród
firm zajmujących się dostarczaniem
innowacyjnych rozwiązań w zakresie
ochrony zdrowia. Od ponad 100 lat
wspomagamy lekarzy w Polsce w ich
codziennej walce o zdrowie i życie
pacjentów, współpracujemy również
ze środowiskami akademickimi
i medycznymi. Globalna strategia
Roche koncentruje się na diagnostyce
molekularnej oraz terapiach celowanych.
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Grupa posiada nowoczesne i unikalne
portfolio produktów leczniczych. Jest
też liderem w diagnostyce medycznej
– dostarcza systemy umożliwiające
szybkie i dokładne wykrywanie chorób
oraz monitorowanie ich przebiegu.
Integralną częścią Grupy Roche
jest amerykańska firma Genentech.
Ponadto koncern ma większościowe
udziały w japońskiej firmie Chugai.

30 innowacyjnych leków

stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak:

onkologia
nefrologia
transplantologia
reumatologia
neurologia
kardiologia
choroby zakaźne
W 2017 roku z innowacyjnych leków Roche skorzystało ponad

700 tysięcy polskich pacjentów.
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Rozwijamy
bioinformatykę
na polskim rynku

Inwestujemy
miliardy
w obszar R&D w Polsce

Bioinformatyka

Centrum
Naukowo-Przemysłowe

Rozwój, produkcja i dystrybucja
nowoczesnych leków – zwłaszcza
biotechnologicznych – nie byłyby
możliwe bez zastosowania
zaawansowanych systemów
informatycznych, które umożliwiają
szybki dostęp do informacji
i podnoszą efektywność analizy danych.
Innowacyjne rozwiązania
informatyczne tworzone są w Polsce
w Globalnym Centrum Rozwiązań IT.
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W 2017 roku powstał Oddział
Badań Wczesnych Faz działający
w ramach Centrum NaukowoPrzemysłowego. Jako pierwszy tego
typu ośrodek w Polsce dedykowany
onkologii umożliwił Centrum
Onkologii - Instytutowi im. Marii
Skłodowskiej-Curie wejście do
światowej elity instytucji biorących
udział w rozwoju nowych leków,
a funkcjonowanie oddziału
daje pacjentom onkologicznym
szansę na skorzystanie z nowych,
innowacyjnych terapii niedostępnych
w standardowej ścieżce leczenia.

Prowadzimy setki
pionierskich badań klinicznych,
które są kluczem do postępu
w medycynie

Dzielimy się
unikalnym know how,
wiedzą i doświadczeniem,
wspieramy polską naukę
i polskich badaczy

Regionalne Centrum
Badań Klinicznych Roche

Wspieranie
nauki w Polsce

Polska odgrywa istotną rolę
w strategii rozwoju produktów
Roche. W Warszawie
zlokalizowane jest Regionalne
Centrum Badań Klinicznych dla
Europy Środkowo-Wschodniej,
które pełni funkcję koordynatora
badań klinicznych w 11 krajach
regionu.

Również w 2017 roku we współpracy
z Centrum Nauki Kopernik został
zainaugurowany projekt „NAUKA
RATUJE ŻYCIE”– inicjatywa
partnerstwa prywatno-publicznego
na rzecz poprawy warunków leczenia
pacjentów w Polsce oraz rozwoju
innowacji w opiece zdrowotnej
i edukacji.
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Przeznaczamy miliardy
złotych na badania i rozwój
Stale zwiększamy inwestycje w badania i rozwój, utrzymując
w Polsce rocznie ok. 15% tempo wzrostu nakładów.
W latach 2014-2017 na ten cel przeznaczyliśmy ponad 2,2 mld złotych.
730 mln zł
542 mln zł
414 mln zł

2014

509 mln zł

2015

2016

2017

Nasze wydatki na R&D – lata 2014-2017

Reinwestujemy blisko 80% środków, które pozyskujemy z refundacji leków.
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Konkurujemy
z Doliną Krzemową
Na polskim rynku tworzymy największy na świecie hub innowacji
Roche – światowe, ale jednocześnie w pełni autonomiczne Globalne
Centrum Rozwiązań IT, działające prężnie w obszarze bioinformatyki.
Jego początki to kilkunastoosobowy startup. Dzisiaj nasze Centrum:

Ma dwie siedziby
w Warszawie i Poznaniu

Zatrudnia ponad
450 informatyków
i współpracuje
z ponad 3000 specjalistów
IT z Polski i z zagranicy

Utrzymuje rocznie
30% dynamikę rozwoju

Dostarcza
rozwiązania IT
do ponad 100 oddziałów
Roche na świecie
i swobodnie rywalizuje
kompetencjami
z zespołami
z Doliny Krzemowej

Wspiera pracę prawie
94 tysięcy
pracowników Roche
na całym świecie
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Przykłady aplikacji, urządzeń i rozwiązań Globalnego Centrum Rozwiązań IT:

ExpressionPlot

CellCentral

– aplikacja wykorzystywana
do analizy
i wizualizacji danych
z wysokoprzepustowych
eksperymentów,
która umożliwia wgląd
w molekularne
podłoże chorób oraz
identyfikację nowych
celów terapeutycznych na
wczesnych etapach badań
i rozwoju.

– urządzenia mają
– aplikacja umożliwiająca
podgląd parametrów linii
za zadanie
komórkowych, weryfikację rozwiązanie problemu
ich związku ze wskazanymi związanego
z przyjmowaniem
genami oraz przeglądanie
przez pacjentów
najróżniejszych wyników
nieoptymalnej dawki.
analiz związanych
z nimi. Użytkownicy aplikacji
mogą dodatkowo zamawiać
linie komórkowe na wzór
sklepu internetowego,
aby później wykorzystać
je do własnych badań.
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Smart Adherence

mPOC

R@PID

– aplikacja mobilna, która
umożliwia koordynatorom
urządzeń w placówkach
medycznych (np. szpitalach)
zarządzanie urządzeniami
znajdującymi się z dala od
terminala, bezpośrednio
przy łóżku pacjenta.

– rozwiązanie wspierające
proces decyzyjny lekarzyonkologów, podczas
tzw. Tumor Boards
– konsyliów, na których
zapadają decyzje dotyczące
(dalszego) leczenia
danego pacjenta.

Protein Science
Experiments
– aplikacja wspierająca
naukowców odkrywających
nowe przeciwciała,
które mogą zostać
wykorzystane później
jako leki.

To właśnie w Globalnym Centrum Rozwiązań IT tworzymy oprogramowanie,
które obejmuje m.in.: aplikacje wspierające badania kliniczne nad nowymi lekami,
programy pozwalające na produkcję leków w bezpiecznych warunkach, platformy
do budowy portali internetowych dotyczących chorób oraz leków.
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Rozwijamy badania
Korzyści dla pacjentów
Dzięki badaniom klinicznym tysiące pacjentów biorących
w nich udział zyskuje dostęp do najnowocześniejszych terapii,
które często wykraczają poza bezpłatne usługi systemu
opieki zdrowotnej.

Od 1999 roku zrealizowaliśmy
400 badań klinicznych
z udziałem ponad
21 tysięcy polskich pacjentów

Budowanie wysoce wykwalifikowanego kapitału ludzkiego
Udział w badaniach pozwala badaczom budować ekspertyzę na skalę światową, współtworzyć
publikacje naukowe w renomowanych czasopismach. Badania kliniczne umożliwiają transfer
know-how i kształcenie specjalistów z powodzeniem konkurujących na rynku międzynarodowym.

Polska odgrywa znaczącą rolę w strategii rozwoju produktów Roche,
uczestnicząc w większości międzynarodowych badań klinicznych.
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kliniczne w Polsce
Rozwój unikalnego know-how
Wiedza pozyskana w trakcie przeprowadzonych badań
klinicznych – niezależnie od ich wyniku – stanowi ważny
wkład w rozwój medycyny w zakresie skuteczności
i bezpieczeństwa farmakoterapii.

2017 rok
62 badania kliniczne
z udziałem 1076 pacjentów
w 277 polskich ośrodkach

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy
Badania kliniczne i wiedza dzięki nim pozyskana,
umożliwiają rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki.

W Polsce działa Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy
Środkowo-Wschodniej, które zarządza globalnymi badaniami klinicznymi
Roche w 11 krajach regionu.
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Nowoczesne leki
tworzymy w Polsce
W 2016 roku firma Roche Polska
wspólnie z Centrum OnkologiiInstytutem im. Marii Skłodowskiej
Curie utworzyły Centrum NaukowoPrzemysłowe w Warszawie, które
likwiduje dotychczasową lukę w procesie
tworzenia nowoczesnych leków
w Polsce. W następstwie działań
Centrum Naukowo-Przemysłowego
powstał pierwszy w Polsce kompleksowy
ośrodek badań klinicznych wczesnych

faz w obszarze onkologii. Dzięki temu
badacze mogą przejść przez wszystkie
etapy badań klinicznych nad nowym
lekiem w kraju. Ośrodek, otwarty na
współpracę z różnymi podmiotami
komercyjnymi i producentami leków,
pozwoli na rozwój innowacyjnych,
opartych na know-how i wiedzy,
gałęzi polskiego przemysłu, takich
jak biotechnologia, informatyka,
teleinformatyka.

10 mln zł – szacowana wartość badań klinicznych

wykonywanych rocznie przez Centrum Naukowo-Przemysłowe
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Wspieramy
polskich naukowców
Wspieramy rozwój innowacyjności
polskiej gospodarki na wielu różnych
płaszczyznach. Dzięki współpracy
ze środowiskami naukowymi,
akademickimi oraz lekarskimi,
w 2016 roku wkroczyliśmy
w kolejny etap zaawansowanych badań
klinicznych nad personalizowanymi
immunoterapiami. Będzie to możliwe
dzięki inwestycji w sublicencję na
wykorzystanie stabilnego mRNA –

odkrycia naukowców Uniwersytetu
Warszawskiego. Ta inwestycja
umożliwiła dalszy rozwój polskiego
wynalazku oraz stała się częścią
największego dotychczas procesu
komercjalizacji nauki w Polsce.

Zainwestowaliśmy w odkrycie
naukowców Uniwersytetu Warszawskiego,
które przyczynia się do rozwoju
immunoterapii.
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Od ponad 100 lat działamy
w Polsce
1900 r.
1923 r.
1989 r.
1999 r.
2004 r.
2016 r.
2017 r.
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Pierwsze produkty Roche w Polsce

Powstaje fabryka Roche w Warszawie

Roche otwiera przedstawicielstwo w Warszawie

Powstaje Regionalne Centrum Badań Klinicznych

Powstaje Globalne Centrum Rozwiązań IT

Roche wspólnie z Centrum Onkologii-Instytutem
współtworzy Centrum Naukowo-Przemysłowe

Powstanie we współpracy z Roche
Oddziału Badań Wczesnych Faz, działającego w ramach
Centrum Naukowo-Przemysłowego

Od niemal 100 lat tworzymy i rozwijamy innowacje w Polsce, które dziś
przyczyniają się do poprawy zdrowia i życia milionów pacjentów na całym
świecie. Historia Grupy Roche nierozerwalnie wiąże się z Polską, m.in. dzięki
wybitnym polskim naukowcom pracującym zarówno w Polsce, jak i w filiach
Roche na całym świecie. Wśród nich szczególne znaczenie mieli:

Tadeusz Reichstein
Laureat Nagrody Nobla w 1950 roku (wspólnie z Ph.St. Henchem i E.C. Kendallem) za prace dotyczące chemicznej
struktury i biologicznego działania hormonów kory nadnercza.
Roche zawdzięcza mu praktyczną metodę syntezy witaminy C,
która okazała się wielkim sukcesem firmy.

Leon Henryk Sternbach
Przez ponad 60 lat współpracował z Roche.
Największe uznanie zyskał dzięki epokowej pracy nad
środkami uspokajającymi.
12 leków, 240 patentów, 122 publikacje, honorowe
stopnie naukowe i wiele innych nagród – to dorobek dra
Sternbacha. W 2005 roku dr Leon Henryk Sternbach
został przyjęty do Narodowego Panteonu Sławy
(National Hall of Fame of Inventors), obok takich
naukowców jak Ludwik Pasteur czy Tomasz Edison.

Mark Sliwkowski
Naukowiec polskiego pochodzenia. Badania receptorów
z rodziny HER oraz ich wpływu na rozwój nowotworów
rozpoczął w 1991 roku w Genentech
(amerykańskiej spółce należącej do Grupy Roche).
Mark Sliwkowski był jednym z twórców trastuzumabu
– leku powszechnie stosowanego dziś w terapii
HER2-dodatniego raka piersi, który zmienił podejście
do leczenia nowotworów, odwracając naturalny
przebieg choroby.

Także dziś, wśród pracowników Roche na całym świecie, jest wielu Polaków, którzy
każdego dnia swoją pracą przyczyniają się do rozwoju innowacji w medycynie.
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Nasza praca jest doceniana
w prestiżowych konkursach
Nasze zaangażowanie, praca i jej efekty są doceniane w prestiżowych
międzynarodowych i krajowych konkursach.

W 2015 roku zostaliśmy laureatami
Prix Galien Polska w kategorii innowacyjny
produkt leczniczy – za pertuzumab, innowacyjny
lek w terapii chorych na zaawansowanego raka piersi
z nadmierną ekspresją receptora HER2.

Przez trzy kolejne edycje, w latach 20162018, byliśmy nagradzani w konkursie Orzeł
Innowacji, którego organizatorem jest dziennik
„Rzeczpospolita”. W ubiegłorocznej IV edycji stało
się to za sprawą sukcesu programu „Nauka ratuje
życie“.

W 2017 roku, już po raz czwarty, świętowaliśmy
wyróżnienie certyfikatem Top Employer Polska
oraz Top Employer Europe.
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Roche – światowy lider
Roche jest dziś największą na świecie
firmą biotechnologiczną, producentem
wielu leków stosowanych w takich
dziedzinach terapeutycznych, jak
onkologia, immunologia, choroby
zakaźne, okulistyka oraz choroby
centralnego układu nerwowego.
Działania Roche koncentrują się nie
tylko na poszukiwaniu przełomowych

terapii, lecz także innowacyjnych form
podawania leków, które poprawiają
jakość życia pacjentów oraz pozwalają
im normalnie funkcjonować. Firma
jest również światowym liderem
w dziedzinie diagnostyki in vitro,
diagnostyki molekularnej oraz
pionierem w zakresie kompleksowej
opieki diabetologicznej.

Jesteśmy pionierem w opiece zdrowotnej od ponad 120 lat

No.1 w dziedzinie
biotechnologii

No.1 w dziedzinie
onkologii

No.1 w diagnostyce
in vitro
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2017 rok
10,4 mld franków szwajcarskich (CHF) na inwestycje w R&D
co oznacza inwestycję ponad 1 mln CHF co godzinę
wartość sprzedaży na poziomie 50,6 mld franków szwajcarskich
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30

14

72

30 leków na liście leków
podstawowych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)

Tylko od 2012 roku Roche
zarejestrował 14 leków uznanych
przez FDA za przełomowe terapie

Najbardziej rozbudowane
portfolio cząsteczek w fazie
rozwoju – 72 nowe cząsteczki
w badaniach klinicznych

27

94

200

27 mln pacjentów
leczonych 25 kluczowymi
lekami Roche

94 tys. pracowników
zaangażowanych w poprawę
jakości życia pacjentów

Współpracujemy
z ponad 200 placówkami
zewnętrznymi w zakresie R&D
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137

45

Dzięki urządzeniom Roche
przeprowadzono
19 mld badań

137 mln pacjentów przyjmuje
leki Roche, którym upłynął okres
ochrony patentowej

45% naszych nowych cząsteczek
powstaje dzięki współpracy
z partnerami
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Genentech –
przyszłość nauki
Firma Genentech, z siedzibą w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, jest
integralną częścią Grupy Roche – światowego pioniera w dziedzinach
farmacji i diagnostyki.
Genentech to wiodąca firma biotechnologicza, która od ponad 40 lat
odkrywa, opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek leki przeznaczone
dla pacjentów zmagających się z poważnymi chorobami zagrażającymi
ich życiu i zdrowiu.
W laboratoriach Genentech opracowano
m.in. insulinę i ludzkie hormony
wzrostu – leki, które zmieniły sposób
pojmowania farmacji i pozwoliły na
rozwój biotechnologii. Naukowcy
pracujący w firmie stworzyli wiele
przełomowych terapii, które pozwalają
leczyć i kontrolować schorzenia, które
jeszcze kilka lat temu uznawano za
śmiertelne.
Doskonałym przykładem
są przeciwciała blokujące komórki
nowotworowe zawierające receptor
HER2, które od ponad 20 lat ratują
życie kobiet chorych na raka piersi
na całym świecie. Twórcą tej terapii
jest dr Mark Śliwkowski – amerykański
uczony polskiego pochodzenia.
20

Jesteśmy odkrywcami
nowych rozwiązań
Dziś Genentech, dzięki szerokiemu portfolio produktów, zarówno tych
obecnych na rynku, jak i znajdujących się w fazie rozwoju, uznawany
jest za jednego z liderów biotechnologii.

40

38

50

Od ponad 40 lat tworzy
leki ratujące życie i zdrowie
pacjentów na całym świecie

Na rynku znajduje się
aż 38 leków opracowanych
w laboratoriach Genentech

50 cząsteczek
w fazie rozwoju

11 300 7 000 15 000
11 300 aktualnych,
niewygasłych patentów
na całym świecie

Około 7 000 wniosków
patentowych w trakcie
rozpatrywania

15 000
pracowników
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Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa
www.roche.pl

