- NOTA DE PREMSA -

Més de 70 institucions llancen una coalició internacional
per respondre a la COVID-19 en els països amb recursos
més limitats
ISGlobal és, per ara, l'únic membre espanyol de la 'COVID-19 Clinical Research Coalition',
que reuneix referents de la ciència i la medicina, finançament de projectes i presa de
decisions de més 30 països
Barcelona, 3 d’abril de 2020 - Un grup internacional de persones de referència en els
àmbits de la ciència, la medicina, el finançament de projectes i la presa de decisions de més
de 70 institucions, incloent l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre
impulsat per la Fundació ”la Caixa”, han llançat una coalició internacional per
enfortir la resposta a la COVID-19 en els països que compten amb recursos més
limitats. Per fer això, la COVID-19 Clinical Research Coalition busca accelerar la recerca
sobre la COVID-19 en aquelles àrees on el virus podria causar estralls en els ja de per si
fràgils sistemes de salut i tenir un enorme impacte de salut en les poblacions vulnerables.
"La idea que hi ha darrera de la coalició és que necessitem treballar de manera
coordinada per accelerar la recerca en prevenció, diagnòstic i maneig de casos de la
COVID-19 en els llocs del món amb pocs recursos. Necessitem urgentment generar
evidència per guiar polítiques i pràctiques de salut adaptades", explica Antoni Plasència,
director general d'ISGlobal, una de les institucions fundadores de la coalició i l'única
espanyola de moment.
En un comentari publicat a The Lancet, la coalició subratlla que la coordinació i la
col·laboració internacional en recerca és vital per donar suport a països a
l'Àfrica, l’Amèrica Llatina, l’Europa de l'Est i algunes regions d'Àsia en la seva
resposta a la pandèmia i per accelerar la recerca adaptada a un context de recursos limitats.
Encara que l'assaig SOLIDARITY llançat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és
un esforç global sense precedents per avançar la recerca clínica, la coalició subratlla que es
preveuen pocs assajos en països o regions amb pocs recursos. Les persones
signants es comprometen a compartir la seva experiència tècnica i les seves capacitats en
assajos clínics per accelerar la recerca en COVID-19 en aquest context.
La coalició facilitarà una estratègia coordinada per a que totes les dades de totes les
regions puguin ser recollides de manera similar, agrupades i compartides en temps real.
Això ajudarà als països i a l'OMS a prendre decisions de manera ràpida i basada en
evidència.
A més, els membres de la coalició exigeixen un compromís per garantir l'accés a nous
tractaments, de manera que siguin accessibles i assequibles com més aviat millor a països
de renda baixa.
"Necessitem recerca específica per a les necessitats i prioritats de països de baixos
ingressos", explica Denise Naniche, directora científica d'ISGlobal. "Si treballem junts
podem ajudar a garantir que qualsevol nou producte o intervenció sigui aprovada i
adoptada a gran escala perquè arribi a tots els pacients i sistemes de salut," afegeix.
Les institucions que participen a la coalició faran servir una plataforma on line per
compartir informació i establir col·laboracions per tal de promoure accions ràpides, evitar

la duplicació d'investigacions, resoldre problemes i col·laborar en estudis clínics que
responguin a problemes de salut pública en països de renda baixa.
Més informació, en el web de la coalició: www.covid19crc.org
Sobre ISGlobal
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