Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa [Polska]

Warszawa, 30 stycznia 2020

Stanowisko firmy Pfizer w sprawie niezależnego grantu medycznego udzielonego na rzecz Narodowego
Instytutu Leków [NIL].

W związku z licznymi zapytaniami ze strony przedstawicieli mediów, firma Pfizer przekazuje stanowisko
dotyczące wsparcia udzielonego przez firmę, w odpowiedzi na wniosek Narodowego Instytutu Leków.
W odpowiedzi na wniosek Narodowego Instytutu Leków, firma Pfizer udzieliła niezależnego grantu medycznego
dotyczącego wsparcia projektu systemu monitorowania pozaszpitalnych zakażeń inwazyjnych w Polsce,
w zakresie logistyki przedsięwzięcia. Jednocześnie firma Pfizer, otrzymała ze strony NIL, potwierdzenie przesłania
zapytania o wsparcie finansowe realizacji projektu do innych podmiotów, zainteresowanych zbieraniem
obiektywnych danych epidemiologicznych.
Firma Pfizer nie wpływa i nie wpływała na realizowane aktywności w ramach realizowanego projektu, wynika
to wprost z przepisów prawa, a także bardzo precyzyjnych, wewnętrznych regulacji korporacyjnych firmy Pfizer.
Proces wsparcia dla niezależnego, renomowanego, państwowego ośrodka badawczego - Narodowego Instytutu
Leków - jest w pełni transparentny i realizowany w oparciu o najwyższe standardy.
Firma Pfizer jest przekonana, że dążenie do optymalnej profilaktyki szczepiennej realizowanej w Polsce, w oparciu
o rzetelne dane, jest kluczowym elementem realizowanej obecnie polityki zdrowotnej państwa.
Pfizer Polska
###
O SYSTEMIE EPIDEMIOLOGICZNEGO NADZORU INWAZYJNEJ CHOROBY PNEUMOKOKOWEJ W POLSCE
Przypadki Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej [IChP] są identyfikowane w Polsce poprzez dwa niezależne
systemy:
▪
▪

oparty o obowiązkowe zgłoszenia ze szpitala i prowadzony Państwowy Zakład Higieny [PZH] - dostarcza
informacji na temat ilości przypadków IChP
system nadzoru potwierdzony laboratoryjnie prowadzony przez Krajowy Ośrodek ds. Diagnostyki
Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego [KOROUN] – dostarcza informacji m.in. na temat
serotypów odpowiedzialnych za ICHP

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego
[KOROUN] został powołany decyzją Ministra Zdrowia 1 lutego 1997 roku. Ośrodek działa w obrębie Zakładu
Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków [dawniej Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego]. Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego
układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem.
W czerwcu 2008 z inicjatywy KOROUN została utworzona w Polsce sieć BINet. 180 laboratoriów przyszpitalnych
z całego kraju [stanowi to ok. 30% wszystkich laboratoriów] jest stowarzyszone z KOROUN. System działa od
wielu lat stąd dane jakie publikuje mają istotną wartość mówiącą o trendach i zmianach w epidemiologii
pozaszpitalnych zakażeń inwazyjnych w Polsce.
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