Biały
Dom:
100
milionów
szczepionek
przeciwko
koronawirusowi
może
być
gotowych w październiku

Według Białego Domu aż 100 milionów szczepionek przeciwko
koronawirusowi może być gotowych do dystrybucji już w
październiku. W rozmowie z dziennikarzami 17 września, szef
sztabu Białego Domu Mark Meadows powiedział, że pierwsza
transza 100 milionów szczepionek zostanie wysłana do osób o
najwyższym ryzyku zarażenia się wirusem. Dodał, że druga
transza w wysokości około 200 mln może być gotowa do stycznia
przyszłego roku.
Oświadczenie Meadowsa jest następstwem uwag zarówno prezydenta
Donalda Trumpa, jak i wiceprezydenta Mike’a Pence’a, którzy
powiedzieli, że administracja jest na dobrej drodze do
uzyskania 100 milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi
przed końcem roku.
Naukowcy ścigają się w testowaniu szczepionkowych kandydatów,
a wielu z nich znajduje się obecnie w fazie III – ostatniej
fazie testowania wymaganej przed zatwierdzeniem i
dystrybucją. Szereg szczepionek jest już wytwarzanych w ramach
programu administracyjnego Operation Warp Speed, na wypadek
gdyby FDA je zatwierdziła.
Administracja Trumpa wydała również strategię i podręcznik

dotyczący dystrybucji zatwierdzonej przez FDA szczepionki do
wszystkich Amerykanów. Zgodnie z poradnikiem akcja szczepień
ma się rozpocząć stopniowo w styczniu 2021 roku lub wcześniej.
W międzyczasie dyrektor Robert Redfield z CDC podczas
przesłuchania w Senacie Stanów Zjednoczonych podkreślił
konieczność szczepienia. Zapytany o dostępność szczepionki na
COVID-19, Redfield oszacował „[pod] koniec drugiego [lub]
trzeciego kwartału [2021]”.
Komentując odpowiedź Redfielda podczas przesłuchania, Meadows
powiedział, że dyrektor CDC „nie prowadził intymnych dyskusji”
na temat harmonogramu produkcji szczepionek, ponieważ jego
biuro nie jest bezpośrednio zaangażowane w opracowywanie
szczepionek.
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Tymczasem kandydat na prezydenta Demokratów, Joe Biden,
powiedział podczas przemówienia, że szczepionka „będzie
dostępna dla większości populacji dopiero w 2021 roku”. Biden
dodał, że cykl rozwoju szczepionek nie jest zgodny z cyklami
wyborczymi i powtórzył, że ich harmonogram, zatwierdzenie i
dystrybucja „nigdy nie powinny być… zakłócane przez względy
polityczne”.
Prezydent Trump ogłosił w maju Operację Warp Speed, aby
przyspieszyć rozwój szczepionki na COVID-19 na początku
przyszłego roku. W oparciu o dokument (HHS), Operation Warp
Speed łączy różne departamenty federalne by mogły wspólnie
wyprodukować i dostarczyć 300 milionów dawek „bezpiecznych i
skutecznych” szczepionek.
Jednak pośpiech w celu ukończenia szczepienia wiąże się z
odpowiednim ryzykiem dla zdrowia.
Na początku września firma farmaceutyczna Astra Zeneca
natrafiła na przeszkodę w swoich badaniach nad szczepionką

przeciw koronawirusowi po tym, jak osoba testowa doświadczyła
„poważnej reakcji niepożądanej”. Prawie dwa tygodnie
później inny badany doświadczył tej samej reakcji po
szczepionce AstraZeneca na koronawirusa.
Firma zauważyła, że poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
jest „rzadką” chorobą i nie ma nic wspólnego z próbami
szczepionek przeciwko koronawirusowi. AstraZeneca jest jedną z
firm uczestniczących w Operacji Warp Speed i jest zbyt
wcześnie by mówić o tym, czy jej szczepionka na koronawirusa
będzie szeroko stosowana po pojawieniu się tych niekorzystnych
skutków.
Na podstawie danych z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa Stany
Zjednoczone mają największą na świecie liczbę przypadków
COVID-19 wynoszącą
śmiertelnych .
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