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ROMANIA ARE VACCINUL ANTI-COVID – Buna Vestire: Profesorul Virgil Paunescu, directorul Centrului de
Terapii Genice si Celulare in Tratamentul Cancerului, face marele anunt: “O zi foarte importanta. Avem
vaccinul, echivalentul a 1000 de doze. Astazi incepem testele”
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Veste uriasa: profesorul universitar doctor Virgil Paunescu (foto), director al Centrului de Terapii Genice si
Celulare in Tratamentul Cancerului (OncoGen) din cadrul Spitalului Judetean Timisoara, a anuntat ca a fost
produs un vaccin impotriva coronaviruslui, care a intrat deja in teste.
Vestea a fost data data miercuri seara, 25 martie 2020, de medicul Virgil Paunescu pe pagina sa de
Facebook, acesta explicand ca au fost produse 1.000 de doze:

“O zi foarte importanta pentru OncoGen: avem Vaccinul (echivalentul a 1000 de doze). Astazi incepem
testele.
P.S: Ieri am terminat sinteza vaccinului. De azi incep testele.
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Important: acest vaccin este doar pentru testarea in laborator”.

Desigur, trebuie precizat ca, desi este un urias pas inainte, nu inseamna ca vaccinul va fi folosit imediat
pentru tratarea coronavirusului. Se va intampla abia in urma rezultatelor testelor care au fost deja incepute.
Recent, intr-un interviu acordat publicatiei timpolis.ro, medicul Paunescu dezvaluia ca cercetatori de la OncoGen
lucreaza la producerea unui vaccin anti-Covid 119, tehnologia avand sanse mari de reusita. De asemenea, prof.
univ. dr. Paunescu afirma ca tehnologia de producere a vaccinului a fost facuta publica astfel incat orice firma de
medicamente sa o poata folisi: „Datele facute publice de alte colective sunt foarte putine, pentru ca majoritatea
colectivelor de cercetare doresc sa patenteze mai intai ideile pentru a beneficia de un eventual profit. Dupa parerea
mea, la ora actuala, in lume lucreaza, probabil, sute de colective de cercetatori pentru un vaccin impotriva
Covid-19. Noi, insa, nu am vrut sa tinem ascunsa informatia. Avand in vedere gravitatea situatiei, am hotarat sa
punem toate datele noastre la dispozitie, pentru oricine doreste sa le foloseasca. Deocamdata am facut publica
tehnologia de producere a unui vaccin impotriva Covid-19, realizata aici, la Oncogen, si cu mari sanse de reusita.
Si, pentru ca am luat hotararea de a nu o patenta, oricine poate sa o foloseasca”.

page 2 / 3

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

