Yhteispohjoismainen julistus yhteiseurooppalaisen
rokotetutkimuksen ja rokotteiden saatavuuden edistämisestä
Pohjoismaiset farmasialiitot (NFU) pyrkivät edistämään yhteiseurooppalaista kykyä reagoida nopeasti
hätätilanteisiin panostamalla rokotetutkimukseen ja rokotevalmistuksen asiantuntijuuteen ja lisäksi pyrkimällä
varmistamaan valmisteiden riittävä saanti Euroopassa uusien epidemioiden ilmetessä. NFU on vakuuttunut siitä,
että Euroopan on tärkeää toimia yhdessä ja panostaa yhteisiin hankkeisiin, jotta voidaan vastata uuden
pandemian tai vastaavien merkittävien terveyteen liittyvien ongelmien asettamiin haasteisiin.
Jos Eurooppa kohtaa merkittävän terveyskriisin, on tärkeää, etteivät yksittäiset valtiot toimi vain omien
rokotteiden toimitusvarmuuden ja rokotetuotannon varmistamiseksi, vaan, että ne tekevät rajat ylittävää
yhteistyötä yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen löytämiseksi. Yhteiset ponnistukset tekevät Euroopasta
taloudellisesti ja myös tutkimusten osalta vahvemman.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on laadittava eurooppalainen terveydellisten hätätilanteiden
hallintajärjestelmä, joka keskittyy
‐
‐
‐
‐

kehittämään mahdollisen rokotteen koronaviruksen COVID-19:n kaltaisia viruksia vastaan panostamalla
erityisesti yhteisiin tutkimushankkeisiin
varmistamaan tiedon jakamisen terveydenhuollon asiantuntijoiden kesken, kun verkostoja luodaan
tukemaan voimakkaammin rokotetuotantoa Euroopassa, jotta voidaan varmistaa toimitusvarmuus ja
erityisesti rokotetuotannon asiantuntijuus Euroopassa
työskentelemään joustavan ja vakaan myyntiluvan hyväksymismenettelyn edistämiseksi, jotta
nopeutettu hyväksyntä on mahdollinen ilman, että rokotteen laatua, turvallisuutta ja tehoa koskevia
laatuvaatimuksia alennettaisiin. Tätä silmällä pitäen kokemukset COVID-19 -virusrokotteiden
hyväksymisprosesseista tullaan analysoimaan.

Farmasian alan ja lääkealan ammattilaisten osaaminen on keskeistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;
jäsenillämme on vahva näkemys ja ymmärrys kehitystyön ja laadunvarmistuksen eri näkökulmista, ja he voivat
antaa lääkkeitä ja rokotteita koskevaa neuvontaa.
Pohjoismaiset farmasialiitot antavat yhdessä oman panoksensa yhteisen eurooppalaisen rokotestrategian ja tutkimuksen luomiseen seuraavien yhteisten aloitteiden kautta:
‐

‐
‐

‐

Nostamme jatkossakin poliittisen ja ammatillisen huomion kohteeksi eurooppalaisen rokotetutkimuksen
ja -valmistuksen asiantuntijuuden vahvistamisen edut verrattuna siihen, että kukin valtio rakentaa ja
turvaa oman valmistuksensa ja tutkimuksensa.
Vaikutamme varmistaaksemme poliittisen toimintakehyksen, joka edistää tutkimusta uusien
rokotteiden kehittämiseksi COVID-19 -viruspandemian kaltaisissa tilanteissa käytettäväksi.
Edistämme ja tuemme julkisten ja yksityisten toimijoiden välisiä kumppanuuksia, esimerkkinä CEPI (The
Coalition for Epidemic Preparedness Innovation), jotta voidaan vahvistaa rokotteiden kehittämistä
taistelussa COVID-19 -virusta ja ylipäätään virusten aiheuttamia uhkia vastaan.
Farmasian alan ammattilaisten täytyy olla mukana kaikissa projekteissa, joihin liittyy rokotteiden
kehittämistyötä, toimittamista ja käyttöä.
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