Inovativní farmaceutické společnosti
v Evropě se zavazují ke zvládnutí
koronavirové pandemie
Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations, EFPIA) je hlasem inovativního farmaceutického průmyslu v Evropě.
Jako odvětví #vytrváme (#WeWontRest) v boji proti pandemii COVID-19.
V první řadě jsme se všemi, které koronavirová pandemie zasáhla. Jsme odhodláni spolupracovat s výzkumnými
a zdravotnickými ústavy a centry, zužitkovat svůj špičkový vědecký potenciál, zaměstnance i zdroje, abychom
pandemii zvládli.
V dnešní době kritického ohrožení veřejného zdraví sledujeme tyto cíle:
Zajistit bezpečné dodávky léčivých přípravků pacientům, kteří je potřebují.
Zkoumat a vyvíjet nové vakcíny, léčebné a diagnostické metody v boji proti COVID-19.
Být partnerem organizacím, které proti COVID-19 bojují přímo v terénu, a podporovat je.

CO KONKRÉTNĚ DĚLÁME:

Usilovně analyzujeme svá celosvětová
portfolia ve snaze najít možné
způsoby léčby a nastartovat
klinické studie nových i stávajících
léčebných metod.

Spouštíme klinický
vývoj potenciálních
vakcín proti koronaviru.

Poznatky z klinických studií bezodkladně
sdílíme s vládními i dalšími úřady
a společnostmi, abychom uspíšili
vývoj nových léčebných metod.
Rozšiřujeme své výrobní kapacity
a sdílíme dostupnou kapacitu tak,
abychom mohli maximalizovat výrobu,
jakmile se podaří vyvinout účinný lék
nebo vakcínu.

Prostřednictvím projektu Iniciativa pro
inovativní léčiva (IMI) propojujeme nejlepší
vědce z oblasti průmyslu a akademické
sféry, abychom urychlili vývoj nových
způsobů diagnostiky a léčby.
Vytváříme přímé spojení mezi výrobci,
Evropskou lékovou agenturou a řediteli
národních lékových ústavů, abychom
mohli průběžně informovat o zásobách,
výrobních kapacitách a tržním napětí,
předvídat a proaktivně řešit případné
výpadky či nedostatky v zásobování.

#WEWONTREST
BOJUJEME
PROTI

Průběžně monitorujeme dodavatelské
řetězce a staráme se o to, aby se léčivé
přípravky dostaly k pacientům, kteří je
potřebují.
Společně s evropskými institucemi,
členskými státy EU, systémy veřejného
zdravotnictví, výzkumníky, zdravotníky
a dalšími partnery bojujeme proti
šíření COVID-19.

Ve spolupráci s vládami
a partnerskými organizacemi, které
se zabývají diagnostikou, usilujeme
o rozšíření kapacit a možností
testování COVID-19.
Poskytujeme finanční podporu
a materiální příspěvky organizacím
v první linii (v Evropě i mimo ni).
Společně s vládami a zástupci
zdravotních systémů pracujeme
na tom, aby nově vyvinuté způsoby
léčby a vakcíny byly snadno
dosažitelné a finančně dostupné.

Chráníme své zaměstnance a společnost,
ve které žijeme a pracujeme. Pokud je to
možné, pracují naši zaměstnanci z domova.

@EFPIA

www.efpia.eu

