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Grifols inaugura a Egipte la primera plataforma integrada de subministrament de plasma a
l'Àfrica
Grifols ha inaugurat aquest dimarts a la ciutat del Caire
(Egipte)
la
primera
plataforma
integrada
de
subministraments de plasma a l'Àfrica. El projecte, anunciat
el novembre de 2020, és el primer en la indústria del plasma
que neix d'una aliança publicoprivada. Segons la farmacèutica
amb seu a Sant Cugat, aquesta fita marca "l'inici d'una sòlida
infraestructura al voltant del plasma que portarà a Egipte a
arribar a l'autosuficiència, a banda de facilitar l'accés dels
medicaments plasmàtics a tots la regió d'Orient Mitjà i
l'Àfrica". En aquest sentit, la 'joint venture' formada per
Grifols i l'empresa pública National Service Projects
Organization (NSPO) té previst construir i equipar fins a vint
centre de donació de plasma a tot el país.

Les instal·lacions inaugurades aquest dimarts començaran a recollir donacions de plasma a partir del
novembre. L'edifici ocupa dues plantes i inclou un laboratori d'anàlisi per al cribratge de plasma, així com una
àrea per a 'The Grifols Academy', un programa de formació professional continuada dirigit als treballadors de
l'empresa.
Un cop es completi la construcció dels vint centres, la multinacional catalana preveu que la infraestructura al
país egipci tingui capacitat per recollir un milió de litres de plasma a l'any.
Per al coconseller delegat de Grifols, Víctor Grífols Deu, la inauguració del centre al Caire és "un primer gran
pas cap a l'autosuficiència de plasma a Egipte". "La nostra aliança és un model que canviarà significativament
la forma en com es conceben, es construeixen i es gestionen les infraestructures relacionades amb el plasma en
el futur, permetent una major disponibilitat de medicaments plasmàtics", ha afegit.
La 'joint venture' que gestionarà els centres està controlada en un 51% per l'empresa pública NSPO i en un
49% per Grifols. Fins que les instal·lacions no estiguin operatives, Grifols utilitzarà les seves plantes actuals
per produir medicaments a partir de plasma recollit al país.
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