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ZA TAKOJŠNJO OBJAVO
Družba MSD napoveduje več znanstvenih prizadevanj
za boj proti bolezni COVID-19
KENILWORTH, N.J., 26. maj 2020 – Družba MSD (NYSE: MRK), v ZDA in Kanadi znana tudi
kot Merck, je danes objavila tri pomembne znanstvene pobude za boj proti bolezni COVID-19:
dva dogovora o razvoju možnih cepiv proti SARS-CoV-2 in raziskovalno sodelovanje za
nadaljnji razvoj inovativnega kandidatnega protivirusnega zdravila.
Današnje objave so:
• Družba MSD prevzema podjetje Themis Bioscience, osredotočeno na cepiva in
imunomodulacijska zdravila za infekcijske bolezni, vključno z boleznijo COVID-19.
• Znanstvena organizacija IAVI in družba MSD bosta sodelovali pri razvoju cepiva proti
COVID-19.
• Družbi MSD in Ridgeback Bio sodelujeta pri nadaljnjem razvoju peroralnega
kandidatnega protivirusnega zdravila EIDD-2801 proti COVID-19.
"S svojim edinstvenim izročilom in strokovnim znanjem o cepivih in antiinfektivnih
zdravilih se zavedamo odgovornosti za sodelovanje družbe MSD v prizadevanja znanstvene
skupnosti, namenjena iskanju novih zdravil in cepiv za končanje te pandemije," je dejal
Kenneth C. Frazier, predsednik in glavni direktor družbe MSD. "Družba MSD si v polni meri
prizadeva za učinkovit odziv na pandemijo bolezni COVID-19 že od tedaj, ko je bila bolezen
prvič prepoznana. Dobro vemo, da bo za uspeh teh prizadevanj potrebno globalno sodelovanje
med državami in podjetji in še več. Danes z zadovoljstvom zaznamujemo vrhunec našega
hitrega, vestnega in usklajenega truda za prepoznavanje nekaterih najobetavnejših rešitev tega
svetovnega izziva in za uporabo virov, ki bodo pospešili ta prizadevanja. Poskrbeli bomo, da
bodo vsem tem programom namenjeni viri, pozornost in osredotočenost, ki jo potrebujejo – in ki
jo zahteva pandemija COVID-19."
"COVID-19 je svetovni izziv in zahteva svetovne rešitve. Družba MSD namerava
omogočiti širok dostop do vseh cepiv ali zdravil, ki jih bomo razvili za to pandemijo, po vsem
-2svetu in po dostopnih cenah. Prizadevamo si, da bi ta cilj dosegli čim prej. Znova dokazujemo,

kar smo pokazali že s svojim cepivom proti eboli: ko se mora svet povezati za spopad z novimi,
hudimi izzivi, se lahko zanese, da bo družba MSD opravila svojo nalogo. Izzivi te pandemije so
neizmerni, a vemo, da bosta znanost in sodelovanje zmagala, kot vedno doslej. Čeprav ne
moremo napovedati, kdaj bo bitka dobljena, smo prepričani, da je znanost na naši strani, da je
sodelovanje že dobro utečeno in da bomo skupaj uspeli."
O družbi MSD
Družba MSD, v ZDA in Kanadi znana pod imenom Merck, že več kot 125 let odkriva za
življenje in tako v prizadevanjih za reševanje in izboljševanje življenja ustvarja zdravila in cepiva
za številne najzahtevnejše bolezni na svetu. Svoja prizadevanja za zdravje bolnikov in
prebivalstva dokazujemo s širjenjem dostopa do zdravstvene oskrbe z daljnosežnimi politikami,
programi in partnerstvi. Družba MSD še naprej ostaja na čelu raziskav za preprečevanje in
zdravljenje bolezni, ki grozijo ljudem in živalim – med njimi raka, infekcijskih bolezni, kot sta HIV
in ebola, in porajajočih se bolezni živali – v prizadevanju, da bi bila vodilna raziskovalno
prodorna biofarmacevtska družba na svetu. Za več informacij obiščite www.msd.si in se
povežite z nami na Twitterju, Facebooku, Instagramu, YouTubu in LinkedInu.
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