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Pfizer uruchamia „Porozumienie na rzecz zdrowszego świata”, aby 
poprawić stan zdrowia 1,2 mld ludzi zamieszkujących 45 krajów o 

niższych dochodach 

 
 Pfizer będzie dostarczać na zasadzie non-profit wszystkie swoje obecne i przyszłe leki 

oraz szczepionki chronione patentami, dostępne w USA lub UE, do 45 krajów o 
niższych dochodach. 

 Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal i Uganda to pierwsze pięć krajów, które 
zdecydowały się przystąpić do Porozumienia. Przedstawiciele ministerstw zdrowia tych 
krajów pomogą określić i wyeliminować przeszkody inne niż podaż, aby wesprzeć 
proces realizacji porozumienia we wszystkich 45 krajach o niższych dochodach.  

 Pfizer wzywa światowych liderów i organizacje zajmujące się zdrowiem do 
przystąpienia do Porozumienia i wsparcia go swoją wiedzą i zasobami, aby 
zlikwidować nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i pomóc stworzyć zdrowszy 
świat dla 1,2 mld ludzi. 

 
DAVOS, Szwajcaria, 25 maja 2022 r. — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) rozpoczął dziś realizację 
„Porozumienia na rzecz zdrowszego świata”. To przełomowa inicjatywa, której celem jest 
dostarczanie na zasadach non-profit wszystkich opatentowanych przez Pfizer wysokiej jakości 
leków i szczepionek dostępnych w Stanach Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, które trafią 
do 1,2 mld ludzi w 45 krajach o niższych dochodach. Porozumienie ma znacznie zmniejszyć 
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, które występują pomiędzy wieloma krajami o 
niższych dochodach a resztą świata. 
 
„Jak zaobserwowaliśmy podczas realizacji globalnego programu szczepień przeciw COVID-
19, zapewnienie samego dostępu do szczepionki jest tylko pierwszym krokiem w pomocy 
pacjentom. Będziemy ściśle współpracować z globalnymi liderami w dziedzinie zdrowia, aby 
ulepszyć diagnostykę, edukację, infrastrukturę, magazynowanie i wiele innych obszarów. 
Tylko wtedy, gdy pokonamy wszystkie przeszkody, będziemy w stanie wyeliminować 
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów” — powiedział Albert 
Bourla, prezes i dyrektor generalny Pfizer. 
 
Państwa przystępujące do Porozumienia to 27 krajów o niskich dochodach oraz 18 krajów o 
niższych średnich dochodach, które awansowały do tej grupy (z poziomu krajów o niskich 
dochodach) w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Pfizer będzie współpracować z przedstawicielami 
służby zdrowia w Rwandzie, Ghanie, Malawi, Senegalu i Ugandzie, przeprowadzając wstępne 
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analizy i określając dostępne możliwości, aby wszystkie leki i szczepionki mogły trafić do 
potrzebujących. Działania będą obejmować szerzenie wiedzy specjalistycznej wspierającej 
diagnostykę, kształcenie i szkolenie pracowników służby zdrowia, a także zarządzanie 
łańcuchem dostaw i inne usprawnienia w infrastrukturze. Wnioski wyciągnięte na podstawie 
współpracy z tymi pięcioma krajami posłużą do realizacji założeń Porozumienia w pozostałych 
czterdziestu. 
 
Pfizer będzie również współpracować z uczestnikami Porozumienia w celu określenia szybkich 
i skutecznych ścieżek regulacyjnych oraz procesów zaopatrzenia, aby do minimum skrócić 
potencjalnie długi czas potrzebny na zapewnienie dostępności nowych leków i szczepionek w 
tych krajach.  
 
Na mocy Porozumienia Pfizer zobowiązał się do dostarczenia 23 leków i szczepionek 
stosowanych w leczeniu chorób zakaźnych, niektórych rodzajów raka, a także chorób rzadkich 
i zapalnych. Łatwiejszy dostęp do tych leków i szczepionek może pomóc w leczeniu chorób 
niezakaźnych i zakaźnych, które co roku pozbawiają życia niemal milion osób w tych krajach, 
a także w leczeniu chorób przewlekłych, które znacząco pogarszają jakość życia co najmniej 
pół miliona kolejnych osób1. Ponieważ Pfizer wprowadza na rynek nowe leki i szczepionki, 
nowe produkty będą również objęte Porozumieniem i dostarczane na zasadzie non-profit. 
 
Porozumienie ma również na celu zapewnienie w tych 45 krajach szybszego dostępu do 
przyszłych leków i szczepionek Pfizer na zasadach non-profit, a zwłaszcza tych, które leczą 
choroby mające nieproporcjonalnie duży wpływ na zdrowie na całym świecie. Ponadto, dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji Billa i Melindy Gatesów, Pfizer prowadzi prace nad 
potencjalnymi szczepionkami zapobiegającymi zakażeniom paciorkowcem z grupy B (GBS), 
które są główną przyczyną martwych urodzeń i zgonów noworodków w krajach o niskich 
dochodach. Trwają również rozmowy na temat możliwości wsparcia rozwoju szczepionki 
przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) – kolejnej szczepionki chroniącej 
kobiety ciężarne. 
  
„Każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, powinien mieć taki sam dostęp do 
innowacyjnych, ratujących życie leków i szczepionek” – powiedział Bill Gates, 
współprzewodniczący Fundacji Billa i Melindy Gatesów. „Porozumienie na rzecz zdrowszego 
świata może pomóc milionom osób w krajach o niskich dochodach uzyskać dostęp do 
rozwiązań pozwalających żyć zdrowiej. Pfizer daje innym firmom przykład do naśladowania”. 
  
„Szybki dostęp do najbardziej zaawansowanych leków i szczepionek w przystępnych cenach 
to podstawa zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej na całym świecie. Działania 
Pfizer w ramach realizacji założeń Porozumienia wyznaczają nowy standard w tym zakresie. 
W połączeniu z innymi inwestycjami wzmacniającymi systemy zdrowia publicznego i 
farmaceutyczne agencje regulacyjne w krajach Afryki, Porozumienie stanowi ważny krok w 
kierunku zapewnienia w sposób zrównoważony bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim 
krajom, niezależnie od poziomu dochodów” – powiedział Jego Ekscelencja Paul Kagame, 
Prezydent Rwandy. 
 
„Musimy nadal dążyć do zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej, aby wszyscy ludzie 
żyli dłużej, lepiej i zdrowiej” – powiedział Jego Ekscelencja Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 
Prezydent Ghany. „Będzie to wymagało trwałej współpracy między sektorem publicznym i 

 
1 Obliczenia wewnętrzne na podstawie danych zebranych za pośrednictwem https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
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prywatnym. Jesteśmy dumni, że możemy przystąpić do Porozumienia i wspólnie pracować 
nad osiągnięciem tego jakże ważnego celu”. 
 
„Senegal z dumą wspiera Porozumienie na rzecz zdrowszego świata, dzięki któremu możliwe 
będzie zapewnienie bardziej sprawiedliwego dostępu do ochrony zdrowotnej i jej wyższej 
skuteczności dla naszych obywateli i reszty świata” – powiedział Jego Ekscelencja Macky Sall, 
Prezydent Senegalu. „Będziemy razem pracować na rzecz lepszego świata”. 
 
„Porozumienie jest wspaniałym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia pomoc krajom o niskich 
dochodach bez naruszania ich godności i decyzyjności – to faktyczna współpraca angażująca 
zarówno Pfizer, jak i kraje takie jak Malawi, które dzielą ciężar kosztów i prac związanych z 
produkcją i dostawą, aby ratować życie milionów ludzi. W ten sposób należy rozwiązywać 
każdy światowy problem” – powiedział Jego Ekscelencja Lazarus Chakwera, Prezydent 
Malawi. 
 
„Najwyższy czas, aby wyeliminować nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej” – 
powiedział Jego Ekscelencja Yoweri Museveni, Prezydent Ugandy. „Uganda z dumą dołącza 
do Porozumienia. Będziemy aktywnie współpracować z Pfizer i pozostałymi uczestnikami, 
poszukując nowych sposobów rozwiązywania problemów z dostępem do opieki zdrowotnej”. 
 
Więcej informacji o Porozumieniu dla zdrowszego świata na stronie Pfizer.com/Accord.  
 
O spółce Pfizer: przełomy, które zmieniają życie pacjentów  
Spółka Pfizer wykorzystuje wiedzę naukową i globalne zasoby, aby zapewniać pacjentom 
terapie przedłużające ich życie i znacząco podnoszące jego jakość. Dążymy do wyznaczania 
standardów jakości, bezpieczeństwa i wartości w procesie odkrywania, tworzenia i 
wytwarzania produktów leczniczych, w tym innowacyjnych leków i szczepionek. Każdego dnia 
pracownicy spółki Pfizer na rynkach rozwiniętych i rozwijających się promują zdrowie oraz 
udoskonalają metody profilaktyki i leczenia oraz terapie, które stawiają czoła 
najniebezpieczniejszym chorobom naszych czasów. Będąc jedną z wiodących, innowacyjnych 
spółek biofarmaceutycznych na świecie ponosimy dużą odpowiedzialność, dlatego 
współpracujemy z dostawcami usług medycznych, rządami i lokalnymi społecznościami, 
zwiększając dostępność wysokiej jakości i przystępnej kosztowo opieki zdrowotnej na całym 
świecie. Od ponad 170 lat pomagamy tym, którzy na nas liczą. Regularnie publikujemy 
informacje, które mogą być istotne dla inwestorów na naszej stronie internetowej 
www.Pfizer.com. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzin na stronie 
www.Pfizer.com.sg, obserwowania nas na Twitterze @Pfizer i @Pfizer News, LinkedIn, 
YouTube, a także polubienia naszej strony na Facebooku Facebook.com/Pfizer. 
 

Oświadczenie Pfizer 

Informacje przedstawione w niniejszym komunikacie są ważne na 25 maja 2022. Spółka Pfizer 
wyłącza obowiązek uaktualniania stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych w 
niniejszej informacji prasowej w związku z pojawieniem się nowych informacji lub 
wystąpieniem przyszłych zdarzeń. 

 
 
Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje odnoszące się do przyszłości, dotyczące 
rozpoczęcia przez Pfizer realizacji założeń „Porozumienia na rzecz zdrowszego świata”, jej 
działań ukierunkowanych na zapewnienie dostępu na zasadzie non-profit do wszystkich 
obecnych i przyszłych leków i szczepionek chronionych patentami, dostępnych w USA lub UE, 
45 krajom o niższych dochodach i jej współpracy z globalnymi liderami w dziedzinie zdrowia. 
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Przedstawione informacje obarczone są różnego rodzaju ryzykiem i cechuje je niepewność, 
przez co faktyczne efekty mogą być znacząco różne od efektów przedstawionych w 
informacjach odnoszących się do przyszłości lub od efektów dorozumianych na ich podstawie. 
Ryzyko i niepewność dotyczą, między innymi, niepewności nieodłącznie związanej z 
badaniami i rozwojem, w tym niepewności dotyczącej osiągnięcia przewidywanych klinicznych 
punktów końcowych, niepewności dotyczącej dat rozpoczęcia i zakończenia badań 
klinicznych, dat złożenia wniosków rejestracyjnych, dat wydania zgód przez agencje 
regulacyjne lub dat wprowadzenia produktu na rynek, jak również możliwości pojawienia się 
niekorzystnych nowych danych klinicznych oraz niepewności związanej z dalszymi analizami 
istniejących danych klinicznych; decyzji agencji regulacyjnych, mających wpływ na treść 
ChPL/etykiet, procesy wytwarzania, bezpieczeństwo lub inne kwestie, które mogą wpływać na 
dostępność lub komercyjny potencjał kandydatów na leki i szczepionki Pfizer, w tym 
opracowywanie produktów lub terapii przez inne podmioty; możliwości lub zdolności 
produkcyjnych; możliwości uzyskania zaleceń od komisji technicznych ds. szczepionek i 
innych publicznych organów opieki zdrowotnej oraz efektów komercyjnych tego rodzaju 
zaleceń; niepewności nieodłącznie związanej z planowaniem biznesowym i finansowym, w 
tym ryzyka związanego z prowadzeniem działalności i prognozami Pfizer, niekorzystnego 
rozwoju sytuacji na rynkach, na których Pfizer prowadzi działalność, lub niekorzystnego 
rozwoju sytuacji na amerykańskim rynku kapitałowym lub rynkach światowych, rynkach 
kredytowych, w otoczeniu regulacyjnym lub ogólnie w gospodarce; wpływu COVID-19 na 
naszą działalność i wyniki finansowe; a także wyników działań prowadzonych przez 
konkurencję. 

Dalszy opis różnych rodzajów ryzyka i niepewności przedstawiono w Rocznym sprawozdaniu 
spółki Pfizer 10-K, dotyczącym roku podatkowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2021 
roku, oraz w dalszych sprawozdaniach na Formularzu 10-Q, między innymi w sekcjach 
powyższego Formularza o tytułach „Czynniki ryzyka” oraz „Informacje dotyczące przyszłości i 
czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki”, jak również w kolejnych sprawozdaniach 
na Formularzu 8-K. Wszystkie powyższe formularze są składane do amerykańskiej Komisji 
Papierów Wartościowych oraz są dostępne na stronach https://www.sec.gov/ 
oraz http://www.pfizer.com/.    


