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Pfizer Demarează Procesul de Achiziţie a Portofoliului de
Vaccinuri Comercializate de Baxter

Bucureşti,31 iulie, 2014 – Pfizer Inc. a anunţat încheierea unui
acord definitiv pentru achiziţia portofoliului de vaccinuri
comercializate de Baxter pentru suma de 635 milioane de dolari.
În cadrul tranzacţiei, Pfizer va achiziţiona de asemenea şi o
parte a fabricii Baxter din Orth, Austria, unde aceste vaccinuri
sunt produse.
Portofoliul Baxter de vaccinuri comercializate cuprinde 2
produse. Un vaccin care protejează împotriva meningitei produsă
de meningococul serogrup C(MenC). Această infecţie severă a
membranelor care acoperă creierul poate fi fatală în aproape 10%
– 15% dintre pacienţi1 iar 30% până la 50% dintre supravieţuitori
pot fi sever afectaţi2 fizic, social şi mental. MenC este unul
dintre serogrupurile de meningococ cu cea mai mare prevalenţă în
multe regiuni ale lumii iar vaccinarea cu acest vaccin s-a
dovedit a fi foarte eficientă.
Cel de-al doilea vaccin din protofoliul de vaccinuri
comercializate de Baxter şi achizitionate de Pfizer este un
vaccin care protejează împotriva encefalitei determinată de
muşcătura de capuşă, o infecţie a creierului care este transmisă
prin muşcătura de capuşă infectată cu virusul encefalitei de
căpuşe (TBE). În fiecare an, virusul TBE provoacă mii de
îmbolnăviri neuroinvazive în Europa şi Asia şi reprezintă o
preocupare din ce în ce mai mare a sistemelor de sănătate publică
din Europa şi din alte părţi ale lumii3. Acest vaccin este
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aprobat în 30 de ţări şi este comercializat de mai bine de 30 de
ani fiind produs în peste 120 de milioane de doze începând cu
anul 1976.
“Vaccinurile au un impact imens şi valoros asupra sănătăţii
publice din întreaga lume. Ele au redus semnificativ ameninţarea
şi răspândirea unor boli adesea fatale. În fiecare zi oameni cu
vârste diferite beneficiază de vaccinuri sigure şi eficiente, “
a precizat Susan Silbermann, Preşedintele diviziei de Vaccinuri
Pfizer. “De mai bine de un deceniu Pfizer este lider mondial în
prevenţia bolilor pneumococice. Muncim din greu pentru a aduce pe
piaţă vaccinuri inovative care previn şi tratează boli grave.
Prin această achiziţie vom adăuga portofoliului nostru încă două
vaccinuri de înaltă calitate care salvează vieţi,” a adăugat
Susan Silbermann, Preţedintele diviziei de Vaccinuri Pfizer.
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###

Despre Pfizer Inc – “Working Together for a Healthier World”
În compania Pfizer aplicăm cunoştinţele ştiinţifice şi resursele
noastre globale pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi stării de bine a
oamenilor, în fiecare etapă a vieţii. Ne străduim să stabilim
standarde de calitate, siguranţă şi valoare pentru descoperirea,
dezvoltarea şi producerea produselor destinate ingrijirii sănătăţii.
Portofoliul nostru global de produse include medicamente şi
vaccinuri dar şi multe dintre cele mai cunoscute produse pentru
ingrijirea sănătăţii din lume. În fiecare zi, echipele Pfizer
lucrează pe pieţele dezvoltate şi în curs de dezvoltare pentru a
promova îngrijirea stării de sănătate, tratamentul preventiv şi
curativ al celor mai de temut afecţiuni ale zilelor noastre.
Consecvenţi faţă de responsabilitatea noastră ca şi companie
biofarmaceutică de primă importanţă la nivel mondial, colaborăm cu
medicii, guvernele şi comunităţile locale, pentru a sprijini şi a
extinde accesul la servicii de sănătate sigure şi accesibile în
întreaga lume. De peste 150 de ani, compania Pfizer acţionează
pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor care au încredere în noi. Pentru
a afla mai multe detalii accesaţi www.pfizer.com.
Referinte:
1 MMWR 2013; E-CDC report 2008-2009
2 Stein-Zamir 2014; Borg 2009
3 European Centre for Disease Prevent and Control. Epidemiological
situation of tick-borne, encephalitis in the European Union and
European Trade Free Association countries, Stockholm: ECDC; 2012
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