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Dünyada c�dd� b�r pandem�ye neden koronav�rüse karşı çok boyutlu mücadele
sürdürülüyor. Küresel �laç ş�rketler�, koronav�rüs cov�d-19 v�rüsünün neden olduğu
hastalığın tedav�s� ve korunmaya yönel�k aşı �ç�n dünya genel�nde 80 dolayında
kl�n�k araştırma yürütüyor. Ancak özell�kle aşının sağlıklı b�reylerde kullanılacak
olması neden�yle başarılı b�r sonuca ulaşmanın 12-18 ay arasında mümkün olduğu
bel�rt�l�yor. İlaç f�rmaları tems�lc�ler�, özell�kle tanı k�t� üret�m�n�n taleb�
karşılayamayacağını bel�rterek, r�skl� k�ş�lere test yapılması gerekt�ğ�n� ve bazı
ülkeler�n de stok yapmaktan kaçınması çağrısı yaptılar. Aynı zamanda �laç
gel�şt�rme konusunda b�rl�kte çalışma ve b�lg�ler� açmayı �çeren b�r taahhütname-
deklarasyon yayınladılar.



Koronav�rüs Cov�d-19 salgınının ardından tedav� ve aşıyla �lg�l� çok sayıda
laboratuvar ve araştırma merkez� açıklamalar yapıyor. Bunlardan bazıları gerek
�laç, gerekse aşıya yönel�k �lerleme sağladıklarını da bel�rt�yor. Küresel �laç
f�rmaları �se kamuoyuna kapsamlı b�lg� vermekten kaçınıyordu. 19 Mart
tar�h�nde AIFD (Araştırmacı İlaç F�rmaları Derneğ�’n�n üyes� olduğu 
Uluslararası İlaç Üret�c�ler� Derneğ� (IFPMA), örgütlü olduğu ülkeler�n
gazetec�ler�n�n �zlemeye çağırıldığı onl�ne b�r basın toplantısı düzenled�.
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Toplantıda koronav�rüs salgınının üstes�nden gel�nmes�ne yönel�k terapöt�k ve tanıyı
kapsayan araştırmaların yanı sıra aşı, �laç ve tanı konularındak� gel�şmeler aktarıldı.

Uluslararası İlaç Üret�c�ler� Derneğ� (IFPMA) organ�zasyonu �le yapılan basın toplantısına
El� L�lly, Johnson and Johnson, Roche, Sanof� Pasteur, Takeda üst yönet�c�ler� ve IFPMA
Başkanı Thomas B. Cuen� katıldı. Küresel f�rmalar, organ�ze b�ç�mde salgın sonrası �lk kez
sınırlı da olsa kamuoyuna açılmış oldu. Basın toplantısına paralel olarak f�rmaların salgına
karşı b�rl�kte çalışma ve b�lg� altyapılarını paylaşmayı �çeren b�r deklarasyon da IFPMA
tarafından yayımlandı.

İlk koronav�rüs aşısı bugün ABD’de 45
gönüllü üstünde test ed�lmeye başlandı >

Kar marjı düşünülmüyor ama kamu-özel ortaklığı olab�l�r!

Basın toplantısında ş�rketler�n patent, üret�m vb. g�b� gerekçelerle yüksek f�yatla �laçları
satıp satmayacağına yönel�k sorulara “Şu anda f�rmaların odaklandığı kes�nl�kle kar veya
f�yat değ�l” d�yen El� L�lly CEO ve IFPMA Yönet�m Kurulu Başkanı Dav�d R�cks, “Bu �nsan�
b�r kr�z, ulusal b�r kr�z değ�l” �fades�n� kullandı.

Sanof� Pasteur Başkan Yardımcısı Dav�d Loew �se m�lyarlarca k�ş�ye er�şecek �laç ve
aşının söz konusu olduğunu bel�rterek, karlılık vb. unsurlardan çok üret�m ve tedar�k
z�nc�r�n�n nasıl gerçekleşeceğ�ne da�r planlamanın ön planda olduğunu kaydett�.

Dav�d R�cks, endüstr�n�n “karı düşünmed�ğ�n�n” altını ç�zse de f�nansal r�skler�n
paylaşılmasında kamu-özel ortaklığından söz ederek, kamu mal� desteğ� beklent�ler�ne de
vurgu yaptı.
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12-18 aya kadar b�r aşı gel�şt�r�leb�l�r

Basın toplantısında Sanof� Pasteur İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dav�d Loew, henüz b�r
aşı gel�şt�r�lmed�ğ�n� ancak kl�n�k test aşamasında çeş�tl� �laçlar olduğunu söyled�. Aşının
sağlıklı �nsanlara yapılması neden�yle testler�n�n öneml� olduğunu bel�rten Loew, bu
nedenle zamanın kısaltılmasının çok zor olduğunu kaydett�.

Koronav�rüs REHBERİ: Nasıl bulaşır?
Bel�rt�ler�, korunma yöntemler� ve tedav�s� >

Takeda Uluslararası Aşı B�r�m� Başkanı ve Cov�d-19 B�r�m� Yönet�c�s� Rajeev Venkayya �se
mutlaka b�r aşının gel�şt�r�leceğ�n� ancak �laç gel�şt�rme süreçler�nde “heyecanla başlayan
çoğu kl�n�k araştırmanın çöktüğünün” de b�l�nmes� gerekt�ğ�n�, buna karşılık çok sayıda
araştırma olduğu �ç�n kend� tahm�nler�ne göre, “Bazıları (mutlaka) başarılı olacak ve b�t�ş
ç�zg�s�n� geçecek” şekl�nde konuştu.



Rajeev Venkayya, 12-18 ay �ç�nde b�r aşının gel�şt�r�lmes�n�n bekleneb�leceğ�ne
�şaret ederken, endüstr�n�n öncel�ğ�n�n ad�l b�ç�mde bu aşıyı herkese eş�t
ulaştırmak yönünde olması gerekl�l�ğ�n�n de altını ç�zd�. Venkayya, 12-18 aylık
süren�n “agres�f b�r tahm�n” olduğunu ancak mümkün olduğunu bel�rtt�. Rajeev
Venkkaya, endüstr�n�n aşı konusunda başarılı olması gerekl�l�ğ�n� başka
yönden de �şaret ederek, “İnsanlar aşı gel�şt�rmeye olan güven� kaybederse, bu
durum d�ğer aşılar üzer�nde de zararlı etk�lere neden olab�l�r” �fades�n� kullandı.

IFPMA İcra Kom�tes� Başkan Yardımcısı ve J&J CSO’su Paul Stoffels de er�ş�leb�l�rl�ğ�n
endüstr�n�n öncel�ğ� olduğunu vurgulayarak, bunu sağlamayı taahhüt ett�kler�n� kaydett�.

Endüstr� b�rl�kte hareket ed�yor

IFPMA Genel D�rektörü Başkanı Thomas Cuen�, küresel f�rmaların daha önce örneğ�
olmayan b�r b�rl�ktel�k serg�led�ğ�n� bel�rterek, bunun mutlaka başarıyla; Roche CEO’su ve
IFPMA Başkan Yardımcısı Sever�n Schwan �se ülke bakanlık ve düzenley�c� kuruluşlarının
aşı ve �laç konusunda süreçler� kolaylaştırarak endüstr� �le sürekl� temas kurduğunu d�le
get�rerek, bunun başarıya ulaşma konusunda umut ver�c� olduğunu �fade ett�.

https://www.medikalakademi.com.tr/koronavirus-nedir-nasil-bulasir-belirtileri-tedavisi-ve-korunma/


Öneml� sorun: Test k�tler� yeters�z

Basın toplantısında bütün konuşmacıların üzer�nde durduğu konulardan b�r� de test
k�tler�n�n yeters�zl�ğ� oldu. Roche CEO’su Sever�n Schwan, çok yoğun b�r talep olduğunu
ve bütün dünya ölçeğ�nde test k�tler�n�n üret�m�n�n taleb� karşılamasının mümkün
olmadığını vurguladı. Bu nedenle ülkelere sadece r�skl� k�ş�ler� test etmey� tavs�ye eden
Sever�n Schwan, salgının yayılma hızının da taleb� karşılayamama nedenler�nden b�r�
olduğunu bel�rtt�.

IFPMA deklarasyon yayınladı



Bu arada, basın toplantısının ardından IFPMA �laç ve aşı gel�şt�rmede b�rl�kte
çalışmayı taahhüt eden b�r deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda, endüstr�n�n
DSÖ, hükümetler ve sağlık s�stem�ndek� paydaşlarla �şb�rl�ğ� yaptıkları ve
ş�md�den öneml� başarılar sağlandığı kayded�ld�.

Kl�n�k araştırma sözü ver�len deklarasyonda şunlar kayded�ld�:

Endüstr� sah�p olduğu bütün b�lg�y� kullanacak. Küresel salgının yönet�m� �ç�n sah�p olunan
bütün altyapı kullanılacak. Cov�d-19 tanısı �ç�n tanı k�tler�n� �y�leşt�rmek ve taleb� karşılamak
�ç�n b�lg� paylaşımı yapılacak. F�rmalar, tedav� ve aşı gel�şt�r�ld�kten sonra üret�m� artıracak
ve mevcut olan bütün kapas�tes�n� paylaşacak. Endüstr�, �laç, aşı ve tanı k�tler�ne kolayca
er�ş�m �ç�n herkesle �şb�rl�ğ�ne hazır.




