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 תזכורת טיפול ממוקד מטרה



 

FDA: A generic drug is a medication created to be the same as an existing approved brand-name drug in 
dosage form, safety, strength, route of administration, quality, and performance characteristics 
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Generic imatinib is marketed today at a price very close to that of the 
patented drug, and higher than the 2014 patented drug price — a clear 
reflection of the distorted cancer drug pricing in the USA. This situation will 
hopefully change by July 2016, once the 6-month first-generic exclusivity 
period granted to Sun Pharmaceuticals expires, and several generic 

imatinib versions enter the US market. Then, generic imatinib should 
become a cost-justified frontline therapy for all newly diagnosed 
patients with CML. 




