Nota de premsa

Dins del cicle Debats CaixaResearch – Recerca i Salut

Nous reptes en vacunació i erradicació de
malalties, a debat amb Pedro Alonso
i Regina Rabinovich


Les vacunes eviten més de 3 milions de morts al món cada any,
60 cada hora, causades per 26 malalties. I contínuament es treballa
en la millora de vacunes com la de la grip, la COVID-19 o la malària,
malaltia aquesta que afecta més de 200 milions de persones al món
i causa 600.000 morts anuals.



Hi ha moltes històries d’èxit gràcies a les estratègies de vacunació
mundial. En aquests moments, immersos en la pandèmia de COVID19 i en plena campanya de vacunació, és especialment important
analitzar els reptes que suposa, com també el finançament que
requereix la recerca en vacunes i l’accés universal a la vacunació.



Dos reconeguts experts internacionals en salut global i malalties
infecciones, Pedro Alonso i Regina Rabinovich, posaran damunt la
taula els reptes de la vacunació i l’erradicació de malalties, dins del
cicle de Debats CaixaResearch – Recerca i Salut.



El col·loqui tindrà lloc el dijous 22 d’abril a les 19 hores i es podrà
seguir en directe a https://fundacionlacaixa.org/ca/debatsavantguarda.

Barcelona, 22 d’abril de 2021. La Fundació ”la Caixa” organitza el dijous 22 de
abril un nou Debat CaixaResearch – Recerca i Salut, aquesta vegada centrat en
els nous reptes de la vacunació i l’erradicació de malalties.
El 1980, l’Assemblea de l’Organització Mundial de la Salut va aprovar una
declaració en la qual es considerava erradicada la verola, la primera i única
malaltia erradicada al món fins avui. La verola va posar fi a la vida de 300 milions
de persones només al segle XX, i la seva erradicació, gràcies a la vacunació, és
una història d’èxit col·lectiu de la humanitat, de la recerca científica i de la
medicina.
Però hi ha moltes altres històries d’èxit gràcies a les estratègies de vacunació
mundial, des de l’erradicació de la poliomielitis als països occidentals fins a la
dràstica reducció de la incidència i la mortalitat de malalties com el xarampió, el
tètanus, la tos ferina o la diftèria. Es calcula que s’han evitat més de 15 milions
de morts per xarampió des de l’any 2000 i que més del 80 % dels nounats ja es
vacunen contra el tètanus.
Les vacunes eviten més de 3 milions de morts al món cada any, 60 cada hora,
causades per 26 malalties. Com a eines transformadores de la salut global en el
passat, el present i el futur, no s’han de considerar només en el cas de malalties
infeccioses, ja que poden ser la resposta a malalties com el càncer, l’Alzheimer
o l’esclerosi múltiple.
Tot i que, al llarg de la història, s’ha demostrat l’eficàcia de les vacunes per
erradicar algunes malalties, la vacunació avui continua generant molts dubtes en
una part de la societat i suposa un repte cada vegada més gran en un món
globalitzat.
La pandèmia generada per la COVID-19 ha fet sortir a la llum temes com la
importància de la inversió que es destina a la vacunació o la demostració que és
possible obtenir vacunes en menys d’un any, cosa que semblava impossible
abans de la irrupció del coronavirus. Això ha obert un nou escenari pel que fa al
possible impuls que cal donar el desenvolupament de vacunes per afrontar altres
malalties, com la malària o la sida.
Al llarg del debat, el director del Programa Mundial de Malària de l’Organització
Mundial de la Salut i membre del Comitè Científic de la Fundació ”la Caixa”,
Pedro Alonso, i la directora de la Iniciativa d’Eliminació de la Malària de l’Institut
de Salut Global de Barcelona, Regina Rabinovich, dos referents internacionals
en el camp de les malalties infeccioses, aportaran el seu punt de vista sobre la
possibilitat d’erradicar la COVID-19 o altres malalties, i sobre l’avançament que
pot suposar l’eclosió de les vacunes d’ARN missatger.

En vigílies del Dia Mundial del Paludisme (25 d’abril), la malària també tindrà un
lloc destacat en aquesta trobada. Aquesta malaltia, per a la qual encara no hi ha
vacuna, afecta més de 200 milions de persones al món i causa 600.000 morts
anuals.
En un món canviant i globalitzat, on la intervenció de l’home té un paper
primordial en el canvi climàtic, ha sorgit un nou escenari en el qual ja sembla
inevitable que els patògens formin part de la nostra vida. L’aposta per la recerca
serà més necessària que mai per poder afrontar els possibles reptes del futur.
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