Megérkezett Magyarországra az ötszázezredik adag COMIRNATY vakcina

Budapest, 2021. február 09. - A megszokott és megbízható heti beszállításoknak
megfelelően, ma újabb több mint 85 ezer adag Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni
vakcina érkezett Magyarországra. Ez már a nyolcadik magyarországi szállítmány a
Pfizer és a BioNTech által fejlesztett, COMIRNATY nevű oltóanyagból, ezzel a vállalat
által Magyarországra szállított vakcina adagok mennyisége meghaladta a félmilliót.
A Pfizer és a BioNTech által fejlesztett COMIRNATY az első feltételes forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkező COVID-19 elleni oltóanyag volt az Európai Unióban, amelyet a 16
éves vagy annál idősebb populáció aktív immunizálására, a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID19 fertőzés megelőzésére használhatnak az országok.
Az első szállítmány 2020. december 26-án érkezett az országba, és ezt követően minden
héten újabb vakcina adagok érkeztek, hogy segítsék a koronavírus elleni küzdelmet.
A két vállalat folyamatosan bővíti a gyártási kapacitását és ennek köszönhetően a jelenlegi
előrejelzések alapján 2021 végéig 2 milliárd adag vakcinát biztosít majd a koronavírus elleni
globális küzdelemhez. Az Európai Unió egyelőre 300 millió adag vakcinát kötött le és további
oltóanyag mennyiségek 2021-re szóló megrendeléséről jelenleg is folyik az egyeztetés a
vállalatok és az Európai Bizottság között.
A jelenleg érvényben lévő megállapodások értelmében, 2021 év végéig, 6.6 millió adag
COMIRNATY vakcina érkezik Magyarországra. Az egészségügyi hatóságok tájékoztatása
szerint Magyarországon eddig 289 042 ember kapta már meg az első védőoltását, ebből 280
ezren a Pfizer-BioNTech vakcináját vehették fel. Az oltottak közül több mint százezren már
második dózist is megkapták.
A Pfizer és a BioNTech az elmúlt hetekben bővítette európai gyártási kapacitását, így a
vállalatok az eredetileg egyeztetett ütemterv szerint teljesítik az Európai Unióba irányuló
szállításokat, a második negyedévtől kezdve pedig jelentősen megnövelik a szállított
vakcina dózisok számát.
„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy alig másfél hónappal a december 21-i EMA
jóváhagyást követően 2021. február elején már több mint félmillió adag COMIRNATY
oltóanyaggal járulhattunk hozzá a koronavírus a járvány megfékezéséhez hazánkban.” –
mondta Dr. Vereckei Péter, a Pfizer magyarországi ügyvezetője.

A 95 százalékos hatékonyságú COMIRNATY vakcina az első olyan vakcina, amelyet egy
nagyszabású klinikai vizsgálat keretében, több mint 44 ezer résztvevő bevonásával
fejlesztettek ki, és kevesebb, mint egy év alatt elsőként kapta meg a használati engedélyt a
világjárvány elleni küzdelemben.
Koronavírussal kapcsolatos további híreinket itt találják:
https://www.pfizer.hu/hu/covid-19

A Pfizerről:
A 171 éves gyógyszeripari vállalat szakértelmével az 1960-as évektől kezdve, Pfizer
Magyarországként pedig 30 éve, 1991 óta van jelen az országban. Gyógyszereink és
oltóanyagaink megkerülhetetlen szereplői a magyar gyógyszerpiacnak, jelenleg mintegy 80
féle Pfizer-készítmény érhető el hazánkban, több mint 200 különféle kiszerelésben. Büszkék
vagyunk arra, hogy évről évre egyre nagyobb mértékben, 2019-ben már 1.8 milliárd forinttal
járultunk hozzá a magyar egészségügy működéséhez, ahhoz, hogy a hazai egészségügyi
intézmények

hozzájussanak

a

legkorszerűbb

orvosi

technológiákhoz,

a

magyar

szakemberek világszínvonalú képzéseken vehessenek részt, illetve itthon is betegek ezrei
részesülhessenek

a

leghatékonyabb

kezelésekben,

a

nemzetközi

kutatásoknak

köszönhetően. A világ egyik legnagyobb klinikai vizsgálati szponzoraként különösen
fontosnak tartjuk, hogy a vállalat globális kutatásainak egy része Magyarországon, a hazai
szakemberek közreműködésével valósuljon meg. Több mint 200 hazai klinikai vizsgálati
helyszínen több tucat vizsgálatot folytatnak a magyar szakemberek, ezzel a Pfizer a hazai
klinikai kutatások egyik kiemelt partnere. Ennek köszönhetően mára már ezer feletti azon
betegek száma, akik részt vesznek a több száz szakember vezetésével zajló hazai klinikai
vizsgálatainkban.
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