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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
PRIX GALIEN: O ζεκαληηθόηεξνο ζεζκόο βξάβεπζεο ηεο παγθόζκηαο 
θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο, γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα. 
 
 
Ο ζεζκόο ησλ βξαβείσλ Prix Galien μεθίλεζε ην 1970 ζηε Γαιιία, όηαλ έλαο 
θαξκαθνπνηόο, ν Roland Mehl ζέιεζε λα πξνσζήζεη ηηο ζεκαληηθέο πξνόδνπο πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε θαξκαθεπηηθή έξεπλα. Έθηνηε, απνηεινύλ ηνλ πην ζεκαληηθό 
ζεζκό βξάβεπζεο ηεο παγθόζκηαο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο θαη έρνπλ δηθαίσο 
ραξαθηεξηζηεί εθάκηιια ησλ βξαβείσλ Νόκπει. 
 
Τα βξαβεία Prix Galien αλαγλσξίδνπλ θαη επηβξαβεύνπλ εμαηξεηηθά 
θαξκαθεπηηθά επηηεύγκαηα πνπ νδεγνύλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ή 
ζώδνπλ δσέο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ζθεπαζκάησλ θαη δηαγλσζηηθώλ 
εξγαιείσλ. Απνηεινύλ κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ απ’ 
όιν ηνλ θόζκν λα αλαδείμνπλ ηα «θαιύηεξα ησλ θαιύηεξσλ» θαξκαθεπηηθά 
ζθεπάζκαηα.  Από ην 1970 κέρξη ζήκεξα, ηα Prix Galien δηνξγαλώλνληαη ζε 15 
ρώξεο.  
 
Η Διιάδα απνηειεί ηελ 16ε ρώξα πνπ εγθαηληάδεη ην ζεζκό κε κηα ηειεηή 
βξάβεπζεο πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2013, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο 
Αζελώλ.  
 
Τελ ίδηα κέξα, ζα πξνεγεζεί θαη ην Galien Forum, ζην νπνίν θνξπθαίνη νκηιεηέο 
από ην ρώξν ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο πγείαο, ηεο ηαηξηθήο, ηεο θαξκαθεπηηθήο 
βηνκεραλίαο, ζα αληαιιάμνπλ απόςεηο πάλσ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη έξεπλαο, 
πνιηηηθήο πγείαο θαη αζζελώλ, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηνπ ζπνπδαίνπ ξόινπ ηεο 
θαηλνηνκίαο ζηε δεκόζηα πγεία. 

Οη θαηεγνξίεο βξαβείσλ γηα ηηο νπνίεο θαινύληαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο λα 
ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηα ζθεπάζκαηά ηνπο είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Καιύηεξν (θαηλνηόκν) θαξκαθεπηηθό πξντόλ 
2. Καιύηεξν (θαηλνηόκν) βηνηερλνινγηθό πξντόλ 
3. Καιύηεξν (θαηλνηόκν) νξθαλό θάξκαθν (ζπάληα πάζεζε) 
4. Καιύηεξν (θαηλνηόκν) δηαγλσζηηθό εξγαιείν ή κεράλεκα 

Τα θξηηήξηα γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ έρνπλ ζεζπηζηεί βάζεη δηεζλώλ 
guidelines από ην Galien Foundation, ζε ζπλεξγαζία κε αμηόινγν ζηέιερνο ηνπ 
ΔΟΦ, πνπ απνηειεί κέινο ηεο επηηξνπήο εγθξίζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ 
Φαξκάθσλ. 
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Πέξα από ηα βξαβεία πνπ αθνξνύλ ζηα θαηλνηόκα ζθεπάζκαηα θαη δηαγλσζηηθά 
εξγαιεία, έρεη ζεζπηζηεί θαη έλα «Αλζξσπηζηηθό Βξαβείν», ην Pro Bono Humanum, 
ην νπνίν έρεη σο ζηόρν λα αλαδείμεη κηα ζπνπδαία πξνζσπηθόηεηα ή κηα νκάδα 
αλζξώπσλ πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην ρώξν ηεο πγείαο ζηε ρώξα καο. 

Γηα ην 2013, ην βξαβείν Pro Bono Humanum, απνθαζίζηεθε λα απνλεκεζεί ζηελ 
θα Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε, ε νπνία απνδέρηεθε κε ραξά ηελ πξόηαζε θαη ζα 
παξεπξεζεί ζηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ην 
βξαβείν ηεο.  

Η θξηηηθή επηηξνπή ησλ Prix Galien απνηειείηαη από δηεζλνύο θήκεο 
δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο από ην ρώξν ηεο ηαηξηθήο, ηεο γελεηηθήο, ηεο 
βηνηερλνινγίαο, ηεο θαξκαθνινγίαο, ηεο ρεκείαο θαη ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο.  
 
Ο ζεζκόο ησλ Prix Galien Greece ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε δύν ρξόληα, ελώ ην 
Galien Forum θάζε ρξόλν. Οη ληθεηέο ησλ βξαβείσλ ηεο θάζε ρώξαο ζα έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Γηεζλή Prix Galien, πνπ δηνξγαλώλνληαη θάζε δύν 
ρξόληα. 
 
Tα Prix Galien Greece ηεινύλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΣΦΔΔ. 
 
Υπνζηεξηθηέο ηνπ ζεζκνύ: 
 
Πιαηηλέληνο Φνξεγόο: MSD 

Φξπζόο Φνξεγόο: AMGEN 

Αξγπξνί Φνξεγνί: GSK, NOVARTIS 

Φνξεγνί Φηινμελίαο: Milos, The Athens Hilton 

Φνξεγόο Έξεπλαο: IPSOS 

Φνξεγόο Δπηθνηλσλίαο: The Doctor 

Υπνζηεξηθηήο Δπηθνηλσλίαο: Health Daily 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.prixgalien.gr 
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