De inzet van de innovatieve
geneesmiddelensector in de strijd
tegen het coronavirus COVID-19
De Europese geneesmiddelensector geeft niet op in de strijd tegen de pandemie van COVID-19.
Onze eerste gedachten zijn bij al diegenen die worden getroffen door deze coronacrisis.
We werken samen met onderzoeks- en gezondheidszorggemeenschappen. Hierbij maken we gebruik van onze
wereldwijde toonaangevende wetenschap, mensen en middelen om deze uitbraak aan te pakken.
De geneesmiddelensector zet zich in deze coronacrisis in voor:
De zorg dat patiënten de geneesmiddelen krijgen die ze nodig hebben.
Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe vaccins, testen en behandelingen tegen COVID-19.
Ondersteunen van zorgorganisaties bij de strijd tegen COVID-19.

DIT DOEN WE DOOR:
Het screenen van wereldwijde medische
databanken om mogelijke behandelingen
te identificeren en het opzetten van
verschillende klinische onderzoeken om
nieuwe en bestaande behandelingen te
onderzoeken.

Ontwikkeling van
mogelijke vaccins tegen
het coronavirus.

Delen van kennis uit klinisch onderzoek
met overheden en andere bedrijven om de
ontwikkeling van nieuwe behandelingen te
bevorderen.
Uitbreiden van onze productiecapaciteit
en het delen van beschikbare capaciteit
om de productie te vergroten zodra
een succesvol geneesmiddel of vaccin
ontwikkeld is.

De beste onderzoekers uit het bedrijfsleven
en de universiteiten bij elkaar te brengen
via het Innovative Medicines Initiative om
de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek
en behandelingen te versnellen.
Direct contact tussen geneesmiddelenbedrijven en de EMA om zorg te
dragen voor continue informatie
over voorraden, productiecapaciteit
en marktontwikkelingen. Zo kunnen
we anticiperen en proactief handelen
op eventuele leveringsproblemen of
tekorten.

Afstemmen met overheden en
partners om de capaciteit van
COVID-19 testen te vergroten.

#WIJGEVENNIETOP
IN DE STRIJD
TEGEN COVID-19

Voortdurend monitoren van onze
toeleveringsketen. Zo stellen we
de levering van medicijnen aan
patiënten die ze nodig hebben veilig.
Samenwerken met Europese instellingen, lidstaten,
zorginstellingen, onderzoekers, zorgverleners, en
andere partners om de verspreiding van COVID-19
tegen te gaan.

Financiële en materiële steun
aan organisaties in Europa en
daarbuiten.
Samenwerken met overheden en
zorgorganisaties zodat nieuwe
behandelingen en vaccins
beschikbaar en betaalbaar zijn als
ze goedgekeurd zijn.

Beschermen van werknemers en samenlevingen
door onze medewerkers thuis te laten werken
als dat mogelijk is.
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