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Pfizer pozwoli na produkcję swojej tabletki
przeciw Covid-19
Pfizer zezwoli producentom leków generycznych na produkcję jego leku antywirusowego
przeciw Covid-19 - przekazano we wtorek w oświadczeniu. Koncern podpisał umowę ze

wspieraną przez ONZ organizacją Medicines Patent Pool (MPP), która będzie mogła
udzielać licencji na produkcję lekarstwa - ogłoszono tego samego dnia.
Dzięki umowie antywirusowy lek przeciw Covid-19 będzie dostępny dla 95 nisko i średnio zamożnych
państw - informowała Agencja Reutera. Lek będzie sprzedawany pod nazwą Paxlovid - dodano.
Według amerykańskiego koncernu, który powołuje się na badania kliniczne, tabletka zmniejsza o 89
proc. ryzyko hospitalizacji lub śmierci osób dorosłych szczególnie narażonych na koronawirusa. Lek
ma być używany razem z ritonavirem, stosowanym w zwalczaniu HIV, który ostatnio także stał się
dostępny pod postacią leku generycznego.
Pod koniec października inny koncern farmaceutyczny Merck & Co. przekazał, że podpisał podobne
porozumienie z MPP. Dzięki niemu licencja na wytwarzanie molnupiraviru, doustnego leku
przeciwko Covid-19, zostanie udostępniona innym producentom.
"Jest nam niezmiernie miło, że mamy kolejną broń do walki z Covid-19" - mówił Charles Gore,
dyrektor wykonawczy MPP. Mam nadzieję, że generyczna wersja leku Pfizer dostępna będzie
w najbliższych miesiącach - dodał.
W 95 państwach, w których dostępny będzie tańszy zamiennik, żyje 53 proc światowej populacji informowało MPP.
"Wierzymy, że doustne leki antywirusowe będą grały kluczową rolę w redukcji poważnych
przypadków Covid-19 (...). Musimy nad tym pracować, by wszystkim ludziom, nie zależnie od tego,
gdzie żyją, albo w jakiej sytuacji się znajdują, można było zapewnić dostęp do tych przełomowych
okryć" - przekazał w oświadczeniu dyrektor wykonawczy Pfizera Albert Bourla.
Jak zauważa agencja AFP, tabletki ułatwią leczenie przeciw Covid-19, m.in. dlatego, że są łatwiejsze
w produkcji i nie trzeba ich przechowywać w warunkach chłodniczych, jak szczepionek. Ponadto
pacjenci mogą z nich korzystać swobodnie u siebie w domu - podkreślała francuska agencja.
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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