Kinderen wereldwijd helpen beschermen
tegen ziekten via vaccinatie

We introduceerden een geconjugeerd
pneumokokkenvaccin in ontwikkelingslanden
in 2010, slechts één jaar na de
marktintroductie in de westerse wereld. Dat
proces duurt normaal 10 tot 15 jaar.

Door ons partnerschap met Gavi,
hebben we meer dan 45 landen
geholpen om het
pneumokkokenvaccin in hun
vaccinatieprogramma te
introduceren.

Elke dosis vergt:
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We hebben al meer dan een kwart miljard
doses geleverd.

20 miljoen baby's helpen we jaarlijks beschermen

We hebben niet één levering gemist of
overgeslagen.
Maar hier stoppen we niet.

De weg van een vaccin is lang en complex.
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We zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen om te voldoen aan
behoeftes van kinderen wereldwijd.
Veiligheid en nauwkeurigheid bij
transport, opslag en administratie:

Educatie op alle niveaus:

Implementatie van 2D barcodes op dozen en kratten
waarin de medicijnverpakkingen zitten, vermindert de
transactietijd met 68 % - van 1 minuut naar 18
seconden -, bevordert accuraatheid en maakt het
makkelijker om ze te vervoeren en administreren, bleek
uit een pilot in Nigeria.

We geven “train the trainer” sessies in 19
landen
in 2017 om landelijke en regionale
vaccinatieteams te helpen met het bereiken
van 200 tot 500 gezondheidsmedewerkers in
elk land.

Meer doses,
minder logistiek gedoe:

Duurzame investeringen:
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In 2017 komt Pﬁzer met een vaccin dat meerdere
doses bevat van het geconjugeerde
pneumokokkenvaccin voor Gavi-landen. Hierdoor
vereenvoudigt het transport en de logistiek in sterke
mate. Daarnaast nemen de vaccins veel minder
opslagruimte in. Er passen straks 7200 doses op de
plek waar nu 1800 worden opgeslagen.

3,29
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2,83 euro

We zijn opnieuw in staat geweest om de prijs
van de geconjugeerde pneumokokkenvaccins te
verlagen. Elke dosis kost nu 2,83 euro, dertien
procent minder dan eerdere prijs van 3,29
euro. Deze prijs geldt tot 2025 voor de 45
landen die bij Gavi zijn aangesloten en helpt ons
daar om kinderen te helpen beschermen.

Pfizer is trots om een partner van Gavi te zijn.
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