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La cea de-a zecea reuniune bienala a membrilor EGA, la Riga, au participat 44 de participanți
reprezentând 28 de țări, inclusiv reprezentanți din Albania și Brazilia.

În timpul ultimei ședințe a membrilor din 2016 de la Zaragoza, membrii noștri au votat pentru ca
EGA să devină o organizație mondială și să elimine orice distincție între membrii asociați și membrii
asociați cu drepturi depline. La Riga am făcut pașii următori de a deveni o organizație mondială prin

anunțarea noului nostru nume: Alianța Internațională Gaucher (IGA), care a fost votat de membrii
noștri și am dezvăluit noul nostru logo:

Am sărbătorit cu tort și bule de sampanie...

IGA are acum 48 de asociații membre, reprezentând 48 de țări din întreaga lume, inclusiv noii
membri din Kazahstan și Turcia.
De asemenea, am prezentat noul nostru consiliu de administrație:
Vesna Aleksovska (Macedonia), Paulina Pena Aragon (Mexic), Aimee-Kate Bosch (Africa de Sud),
Biljana Jovanovic (Serbia), Anne-Grethe Lauridsen , Manjit Singh (India), Christine White (Canada)
și Irena Znidar (Slovenia). Tanya Collin-Histed (CEO), Jo Higgs (Ofițer de Proiectare și Comunicare) și
Sandra Zarina (Consultant Resurse pentru Finanțare) au fost de asemenea prezenți la întâlnirile cu

membrii.

Plan strategic
Rapoartele Tanya Collin-Histed ...
Lansarea planului strategic de 5 ani al IGA a fost rezultatul a doi ani de activitate al Consiliului de
administrație și subliniază modul în care IGA se va structura pentru a se asigura că este o organizație
puternică și eficientă. Cele patru imperative strategice care vor fi prioritățile noastre generale în tot
ceea ce facem sunt: • Îmbunătățirea accesului pacienților la diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea
pacienților cu boală Gaucher • Sprijinul unei voci puternice a pacienților cu boala Gaucher din
întreaga lume • Implicarea in agenda de cercetare in boala Gaucher, astfel încât să se concentreze pe
abordarea nevoilor nesatisfăcute • Sprijinirea organizațiilor membre pentru a fi mai eficace și mai
durabile.
Planul nostru strategic a fost dezvoltat în colaborare cu asociațiile noastre membre la întâlnirea
bienale din Zaragoza, în iunie 2016, printr-un sondaj care le-a cerut membrilor sa propuna care ar
trebui să fie prioritățile IGA pentru următorii 5 ani. Din răspunsuri, am identificat primele 4 și acestea
au devenit cele patru imperative strategice ale noastre. De aici am luat fiecare imperativ strategic și
am stabilit obiectivele pe termen scurt care trebuie realizate până la sfârșitul anului 2019 dar și
obiectivele pe termen lung care urmează a fi atinse până în 2023. Angajamentul pe care IGA si-l ia in
fata comunității de pacienti cu boala Gaucher este acela de a actiona pentru o "lume în care toți
pacienții cu boala Gaucher sa aiba acces la tratamentul și îngrijirea de care au nevoie și sa existe
posibilitatea unei vindecări".

Prezentări ale companiilor farmaceutice
Rapoartele Jo Higgs ...
Cathrine Fog-Tonnesen (manager de proiect pentru cercetarea LSD) de la Orphazyme a vorbit
despre dezvoltarea moleculei ARIMOCLOMOL ca terapie pentru tipul neuronopatic de boala
Gaucher. În prezent există 50 de persoane care lucrează pentru Orphazyme, companie fondată în
2009 de Thomas Kirkegaard și profesorul Maria Jaatela, în urma descoperirii științifice despre
proprietatile de stabilizare a lizozomului prin amplificarea unor proteine de șoc termic. În prezent,
compania are site-uri în Boston, SUA și Copenhaga, Danemarca. Orphazyme pune accent pe
tulburare rare de aranjament eronat al proteinelor. Citiți mai multe despre prezentarea Orphazyme
...

Betina Hernandez (Senior Global Medical Director pentru Elelyso) de la Pfizer a vorbit despre
angajamentul continuu al Pfizer față de pacienții cu boli rare care utilizează TALIGLUCERAZA, o
terapie derivată din celule vegetale. Echipa Rare Disease a lui Pfizer este relativ nouă și are drept
scop să devina o echipă cat mai bună, axată pe medicamentele salvatoare de viata care pot
transforma viața pacienților. Citiți mai multe despre prezentarea Pfizer aici ...
Pamela Graves-Moore (Șeful Global al Advocacyi Rare a Pacienților), Selena Freisens (Șeful Global
al Hematologiei Rare, Afacerilor Medicale) și Gianluca Pirozzi (Șeful Global al Dezvoltării Clinice) de
la Sanof Genzyme și-au prezentat Agenda Angajamentului Gaucher: angajamentul lor față de
inovația in boala Gaucher; studiul dovezilor pentru Cerdelga; Site-uri de studiu clinic ElKids; SRTS;
programe de ajutor umanitar; Registrul ICCG; parteneriatul cu asociațiile de pacienti și advocacy
pentru pacienți. Citiți mai multe despre prezentarea Sanofi Genzyme aici ...
Fintan Leonard și Zoya Panahloo din Shire au confirmat previziunea achiziției companiei de către
compania farmaceutică japoneza Takeda, achiziționarea fiind în curs de desfășurare, dar este puțin
probabil să fie finalizată până la începutul anului 2019. Au comunicat de asemenea despre rezultate
ale registrului de pacienti cu boala Gaucher - Studiul de rezultate Gaucher (GOS), despre expansiunea
globală și Programul de asistență compasională de boli lizozomale. Citiți mai multe despre
prezentarea lui Shire aici ...

Rapoarte de țară
Anne-Grethe Lauridsen raportează ...
La fiecare doi ani înainte de întâlnirea bienală, organizațiile membre sunt rugate să trimită un raport
de țară. Scopul rapoartelor: obtinerea unor informații importante pentru consiliul de administrație
pentru activitatea sa viitoare, dar si pentru a permite schimbul de informații între membri. În timpul
întâlnirii bienale am avut două sesiuni pe baza informațiilor din rapoartele de țară. Pe baza
subiectelor ridicate în rapoarte, care păreau a fi subiecte mai generale, am avut mai întâi 6 prezentări
orale scurte și de data aceasta am auzit de la Pakistan, China, Franța, Bosnia și Herțegovina,
Guatemala, Canada și Republica Cehă. In a doua parte au avut loc atelierele în care participanții s-au
constituit in 4 grupuri mai mici, unde au avut ocazia de a vorbi mai detaliat și de a împărtăși
experiențe. Subiectele abordate au fost: cum să colaborati cu companiile medicale (beneficii,

provocări, finanțare, cod de etică) și să împărtășiți idei bune despre cum să conduceți asociația
națională (subiecte pentru întâlnirile membrilor, colaborarea cu alte organizații, utilizarea mediilor
sociale de comunicare). În final, s-a pus accentul pe diagnosticarea în timp util a bolii, pe urmărirea
adecvată, tratamentul la domiciliu, problemele sociale/provocările, stigmatizarea și aspectele
psihologice ale vieții cu boala Gaucher.

Managerii regionali
Vesna Aleksovska raportează ...
EGA a demarat anul trecut un proiect pilot care implică tinerii în calitate de manageri regionali ca
parte a procesului de a deveni o organizație internațională. Am decis două regiuni și trei manageri
regionali care sunt voluntari (2 lucrează împreună în Asia (Suyog Sathe și Shashank Tyagi), iar unul in
Europa de Est și Balcani - Marketa Smockova). Acești oameni sunt de mare sprijin și ajutor pentru
consiliul de administrație, ca ochi și urechi ai membrilor consiliului de administrație, în multe țări in
care pacienții cu boala Gaucher au nevoie de IGA. Dacă sunteți interesat să faceți astfel de activități,
vă rugăm să informați consiliul. Citeste mai mult...

Biosimilarele nu sunt produsi biologici de clasa a doua
Pascal Niemeyer raportează ...
Prof. Dr. Dingermann (Germania) este profesor și director al Departamentului de Biologie
Farmaceutică de la Universitatea Goethe din Frankfurt / Main. În ultimii ani a devenit un speaker
foarte solicitat la evenimentele internaționale. În timpul întâlnirii noastre, a făcut o prezentare
despre medicamentele biosimilare prin trimiterea unui mesaj important către comunitatea
pacientilor cu boala Gaucher: "să nu-ți fie frică de medicamentele biosimilare, deoarece nu trebuie
văzuți ca terapii de clasa a doua".

Profesorul Dingermann și-a început prezentarea explicând complexitatea medicamentelor de tipul
enzimelor afirmând că provocarea nu este medicamentul in sine, ci procesul de reproducere al
sintezei lui. De exemplu atunci cand copiem un scaun de designer, copierea insasi implica dificultati
in diferite etape. Medicamentele biosimilare sunt o nouă categorie de produse biofarmaceutice, care
au potențial atât de stimulare a concurenței, cât și de stimulare a noilor inovații. El a afirmat că
medicamentele biosimilare sunt foarte sigure în comparație cu alte medicamente noi, deoarece se
bazează pe anii de experiență clinică din istoria medicamentelor de referință corespunzătoare, fiind
"asemănătoare" , iar aprobarea de către EMA / FDA garantează o comparabilitate structurală strictă
între medicamentul de referință și cele biosimilare precum și calitatea, eficacitatea și tolerabilitatea
comparabile.

Profesorul Dingermann a subliniat că comunitatea Gaucher ar trebui să fie foarte atentă cu privire la
o alta categorie de medicamente "așa-numitele biosimilare" care nu au fost suficient testate cu
privire la eficacitatea și siguranța acestora și, prin urmare, nu au fost aprobate de către EMA sau FDA.
El defineste aceste medicamente ca fiind de natură biologică. El a concluzionat că, fără îndoială, sunt

posibile copii ale medicamentelor biologice și că acestea sunt sigure ... cu condiția să fi trecut printrun sistem foarte bine structurat de cerințe de reglementare.

Adunarea generală și votul
Sandra Zarina raportează ...
La adunarea generală membrii au aprobat rapoartele președintelui și ale directorilor, au aprobat noi
membri ai Consiliului, au numit auditori și au votat, de asemenea, amendamentele propuse la Actul
constitutiv. Aceste amendamente au fost împărțite în patru grupe: așa-numitele rezoluții speciale.
Membrii au votat asupra fiecărei rezoluții: toate cele patru rezoluții au fost aprobate. Această decizie
înseamnă că membrii au aprobat:
1. noul principiu de vot, adică membrii dintr-o țară au un vot;
2. regulile mai simple și mai puțin formale pentru numirea noilor membri ai Consiliului și norme mai
obiective și mai transparente pentru numirea membrilor Consiliului existent, precum și un nou mod
de rotație;
3. un set de modificări tehnice, dintre care unul se referă la exprimarea numărului exact de cvorum
ca procent;
4. puterea Consiliului de a schimba denumirea supusă consultării membrilor
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