ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αλαγθαία ε ζπκκαρία πνιηηείαο θαη θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο
γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε
Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 - Σε κία ηειεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε
θνξά ζηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ησλPrixGalien,ηνπ παγθνζκίνπ ζεζκνύ βξάβεπζεο
ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο, ε πξόεδξνο ηεο δηνξγάλσζεο, θ. Τδέλε
Πεξγηαιηώηνπ, επραξίζηεζε ηνπο ρνξεγνύο θαη θαισζόξηζε ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο
ζηελ εθδήισζε, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη ηα PrixGalienGreece ζα
πξνσζήζνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηελ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία.
Η ηειεηή απνλνκήο ησλ θαξκαθεπηηθώλ βξαβείσλ PrixGalien – εθάκηιια ησλ
βξαβείσλ Νόκπει - ηέιεζε ππό ηελ Αηγίδα ηεο Α.Δ. ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
θνπ Καξόινπ Παπνύιηα θαη ηε ζηήξημε ηνπ Σπλδέζκνπ Φαξκαθεπηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο θαη ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ.
Με ηελ πνιηηηθή παξέκβαζε ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα Βηνκεραλίαο, θ. Σπύξνπ
Δπζηαζόπνπινπ, "άλνημε" ν θύθινο ησλ ραηξεηηζκώλ ηεο εθδήισζεο, ζην πιαίζην
ηεο νπνίαο ν θ. Δπζηαζόπνπινο ηόληζε ηε ζεκαζία ηελ νπνία έρνπλ ηέηνηεο ιακπξέο
δηεζλείο εθδειώζεηο γηα ηε ρώξα καο θαη ππνγξάκκηζε κεηαμύ άιισλ όηη «ε
θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία απνηειεί πξνλνκηαθό ζπλεξγάηε θαη ζύκκαρν ηεο πνιηηείαο
ζηελ πξνζπάζεηα ε ρώξα λα μαλακπεί ζηνλ δξόκν ηεο αλάπηπμεο», ελώ ν πξόεδξνο
ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), θ. Γηάλλεο Τνύληαο, πξναλήγγεηιε
κεηαμύ άιισλ ηελ ζέζπηζε λένπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο θιηληθέο κειέηεο, θαζώο
θαη ηελ άκεζε ζεζκηθή αλακόξθσζε ηνπ ΔΟΦ, κε ηελ ζπγθέληξσζε ζηνλ
Οξγαληζκό όισλ ησλ ζρεηηθώλ κε ην θάξκαθν αξκνδηνηήησλ.
Απν ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ν πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Διιάδαο (ΣΦΔΔ), θ. Κωλζηαληίλνο Φξνπδήο, εμέθξαζε κεηαμύ άιισλ ζηνλ
ραηξεηηζκό ηνπ ηελ ειπίδα όηη ε ρώξα καο ζα δεη ζύληνκα λα εηζάγνληαη ζην ζύζηεκα
Υγείαο ηα θαηλνηόκα θάξκαθα - ε έληαμε ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί εδώ θαη δύν ρξόληαθαη επεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά όηη "δελ ππάξρνπλ θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο,
ππάξρνπλ θάξκαθα πςειήο αμίαο γηα ην ζύζηεκα Υγείαο, ηνπο ηδίνπο ηνπο αζζελείο
θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο", ελώ ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο θαξκαθεπηηθήο
εηαηξείαο MSD Hellas, θ.MikhailKarim, ζεκείσζε κεηαμύ άιισλ κε λόεκα όηη «έλα
έηνο ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην πξνζδόθηκν δσήο απμάλεη θαηά 3% ην ΑΕΠ κηαο
ρώξαο».
Σηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο ηεο Ιαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελώλ, θαζεγεηήο Παζνινγίαο θ.
Αζαλάζηνο Σθνπηέιεο, εμήξε κεηαμύ άιισλ ηελ ζπνπδαία ζπκβνιή ηεο

θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε, ελώ ν πξόεδξνο ηνπ
Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ Αηηηθήο (ΦΣΑ), θ. Κσλζηαληίλνο Λνπξάληνο, ηόληζε όηη νη
Έιιελεο επαγγεικαηίεο Υγείαο γλσξίδνπλ πνιύ θαιά όηη ε ρώξα καο δηαζέηεη άξηζην
επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ην νπνίν πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία ζην ρώξν ηνπ θαξκάθνπ.
Γηα "βαζηά αλζξσπηζηηθή θξίζε, ε νπνία, εάλ ζπλερηζζεί, ζα έρεη ζύκαηα", έθαλε
κεηαμύ άιισλ ιόγν ν πξόεδξνο ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ (ΙΣΑ), θ. Γεώξγηνο
Παηνύιεο.
Σηνλ δηθό ηνπ ραηξεηηζκό, ν πξέζβπο ησλ ΗΠΑ ζηελ Αζήλα, θ.DanielBennetSmith,
εμήξε ηνλ ζεζκό ησλ PrixGalienGreece, θαη ηδηαίηεξα ηελ δηνξγάλσζή ηνπο ζηελ
Αζήλα γηα θέηνο, θαη ζεκείσζε κεηαμύ άιισλ «όηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη
λα δηακνξθώζεη θαηάιιεια ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ ε θαξκαθεπηηθή
βηνκεραλία λα κπνξεί λα αλαπηύμεη θαηλνηόκεο θαη αλαπηπμηαθέο γηα ηε ρώξα
δξάζεηο», ελώ ηελ "απιαία" ηεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ "άλνημε" ν πξόεδξνο
ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ησλ PrixGalienGreece, θαζεγεηήο θ. Αξηζηείδεο Παηξηλόο,
κε ραηξεηηζηήξην βίληεν από ηελ Νέα Υόξθε. Ο θ. Αξηζηείδεο Παηξηλόο ππνγξάκκηζε
κεηαμύ άιισλ όηη ν ζεζκόο αμίδεη λα θαζηεξσζεί ζηελ Διιάδα.
Οη ππνςεθηόηεηεο νη νπνίεο βξαβεύζεθαλ αλά θαηεγνξία είλαη νη εμήο:
Καιύηεξν θαξκαθεπηηθό πξνϊόλ
- Gilenya, ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο NovartisHellas
Καιύηεξν βηνηερλνινγηθό πξνϊόλ
- RoActempra, ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο RocheHellas
Καιύηεξν "νξθαλό" θάξκαθν (γηα ζπάληα πάζεζε)
- Nplate, ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο Amgen
- Mozobil, ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο Sanofi - Aventis
Καιύηεξν δηαγλωζηηθό εξγαιείν ή κεράλεκα
- Cobas HPV Test, ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο RocheDiagnostics
Πέξα από ηα θαξκαθεπηηθά βξαβεία, δόζεθε επίζεο έλα αλζξσπηζηηθό βξαβείν, ην
ProBonoHumanum, ζηελ θα Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε γηα ηελ ζπνπδαία
ζπλεηζθνξά ηεο ζην ρώξν ηεο Υγείαο. Παξαιακβάλνληαο ην βξαβείν, ε θα Μαξηάλλα
Β. Βαξδηλνγηάλλε ηόληζε όηη "ν θαξθίλνο ληθηέηαη", θαζώο θαη όηη "ρξένο κνπ ήηαλ
πάληα ε πξνζθνξά ζηνλ ζπλάλζξσπν".

