Prix Galien 2013
Τα βραβεία φαρμακευτικισ καινοτομίασ
ζρχονται ςτθν Ελλάδα

Ακινα, 11 Δεκεμβρίου 2013 - Ο κεςμόσ των Βραβείων του Γαλθνοφ, γνωςτά ςε όλο τον
κόςμο ωσ Prix Galien (Πρι Γκαλιζν), ζρχεται το 2013 και ςτθν Ελλάδα. Τα Prix Galien,
κεωροφνται από τθ βιομθχανία του φαρμάκου ιςότιμα με τα βραβεία Νόμπελ, κακϊσ
αποτελοφν τθν υψθλότερθ διάκριςθ ςτθν φαρμακευτικι ζρευνα και ανάπτυξθ. Επιτροπι
που αποτελείται από καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ - γιατροφσ, φαρμακολόγουσ,
φαρμακοποιοφσ, βιολόγουσ, γενετιςτζσ - βραβεφει φαρμακευτικά προϊόντα και
διαγνωςτικά εργαλεία ι μθχανιματα, με κριτιριο τθν προςφορά τουσ ςτο κοινωνικό
ςφνολο.
Τα Prix Galien επινοικθκαν ςτθ Γαλλία το 1970 από τον φαρμακοποιό Roland Mehl. Έκτοτε,
εκδθλϊςεισ για τθν απονομι των βραβείων πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο ςε 15 χϊρεσ
του κόςμου και ςυγκεκριμζνα ςτθ Γαλλία, τθ Γερμανία, το Βζλγιο, το Λουξεμβοφργο, τθν
Ιταλία, τθν Πορτογαλία, τθν Ιςπανία, τθν Ελβετία, τθν Ολλανδία, τθ Βρετανία, τθν Πολωνία,
το Ιςραιλ, τον Καναδά, τισ ΗΠΑ και τθ Σιγκαποφρθ.
Στθν Ελλάδα θ εκδιλωςθ για τθν απονομι των βραβείων κα πραγματοποιθκεί ςτισ
2 Φεβρουαρίου 2013, ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν (αίκουςα Banquet), με τθν αιγίδα
του Συνδζςμου Φαρμακευτικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (ΣΦΕΕ) και του Ιατρικοφ Συλλόγου
Ακθνϊν (ΙΣΑ). Υποψιφια για βράβευςθ είναι 12 φαρμακευτικά προϊόντα και 4 διαγνωςτικά
εργαλεία και μθχανιματα, 12 φαρμακευτικϊν εταιρειϊν. Απ’ αυτά, κα επιλεγοφν τζςςερα
από ιςάρικμεσ κατθγορίεσ (καλφτερο φαρμακευτικό προϊόν, καλφτερο βιοτεχνολογικό
προϊόν, καλφτερο «ορφανό» φάρμακο, καλφτερο διαγνωςτικό εργαλείο ι μθχάνθμα).
Τα κριτιρια για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων ζχουν κεςπιςτεί βάςει διεκνϊν οδθγιϊν από
το Galien Foundation, ςε ςυνεργαςία με τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Επιπλζον, κα απονεμθκεί και το «ανκρωπιςτικό» βραβείο Pro Bono Humanum ςτθν κυρία
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννθ, για τθν πολφτιμθ ςυνειςφορά τθσ ςτον χϊρο τθσ υγείασ.
Στα πλαίςια τθσ διοργάνωςθσ, κα πραγματοποιθκεί και το Galien Forum για τα οικονομικά
τθσ υγείασ, με τθ ςυμμετοχι διακεκριμζνων επιςτθμόνων. Στόχοσ, θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ
τθσ καινοτομίασ και τουσ οφζλουσ τθσ ςτθ δθμόςια υγεία.

Το Galien Forum αποτελείται από δφο πάνελ. Το πρϊτο, με πρόεδρο τον κακθγθτι
Παιδιατρικισ κ. Γιώργο Χροφςο, κα αςχολθκεί με τθν καινοτομία και τθν ζρευνα ςτθν
υγεία. Το δεφτερο πάνελ, με πρόεδρο τον κακθγθτι Κοινωνικισ Ιατρικισ και πρόεδρο του
ΕΟΦ κ. Γιάννθ Τοφντα, κα αςχολθκεί με κζματα πολιτικισ υγείασ και αςκενϊν.
Εφάμιλλα των Νόμπελ
«Τα Prix Galien επιβραβεφουν τισ φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ για τθν ανεκτίμθτθ
προςφορά τουσ ςτθν κοινωνία. Η ανάπτυξθ καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων και
εργαλείων δεν ςυμβάλλει μόνο ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ. Αναμφιςβιτθτα
ςώηει ηωζσ. Με τα Prix Galien, διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ από όλο τον κόςμο αναδεικνφουν
τα «καλφτερα των καλυτζρων» φαρμακευτικά ςκευάςματα. Για το λόγο αυτό, τα Prix Galien
ζχουν δικαίωσ χαρακτθριςτεί εφάμιλλα των βραβείων Νόμπελ», διλωςε θ πρόεδροσ των
Prix Galien Greece κυρία Τηζνθ Περγιαλιώτου.
Στο ίδιο πνεφμα μίλθςε και ο πρόεδροσ τθσ κριτικισ επιτροπισ των Prix Galien Greece Δρ.
Αριςτείδθσ Α. Ν. Πατρινόσ. «Πζραςαν 11 χρόνια από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρώτθσ
αποκωδικοποίθςθσ του ανκρώπινου γονιδιώματοσ - ζνα ςθμαντικό ορόςθμο ςτθ ςυνεχι
μάχθ που δίνει θ επιςτιμθ με τθν αςκζνεια. Τα Prix Galien γιορτάηουν εφάμιλλα
επιτεφγματα. Ελπίηω ο κεςμόσ τθσ απονομισ των Prix Galien να κακιερωκεί ςτθν Ελλάδα
και να οδθγιςει τθ φαρμακευτικι βιομθχανία τθσ χώρασ ςε ςπουδαίεσ επιτυχίεσ», διλωςε.
Μοναδική διζξοδοσ προσ την ανάκαμψη, η ανάπτυξη
Η ευκαιρία που δίδεται ςτθ φαρμακευτικι βιομθχανία τθσ χϊρασ να αναδείξει το
καινοτόμο και πολυδιάςτατο ζργο τθσ, ωσ κλάδοσ και ωσ πυλϊνασ τθσ εκνικισ οικονομίασ
και ανάπτυξθσ, μζςα από το κεςμό των Prix Galien, επιςθμάνκθκε από τον πρόεδρο του
ΣΦΕΕ κ. Κωνςταντίνο Φρουηι.
«Η λζξθ "καινοτομία" είναι ςτενά ςυνυφαςμζνθ με τθ φαρμακευτικι βιομθχανία. Η ζρευνα
και θ ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων, αποτελεί ηωτικό χαρακτθριςτικό για το χώρο μασ.
Χωρίσ ζρευνα και νζα προϊόντα, δεν νοείται φαρμακευτικι αγορά», τόνιςε ο πρόεδροσ του
ΣΦΕΕ.
Ο ΣΦΕΕ – ςθμείωςε - αναγνωρίηει τθ ςθμαντικότθτα του ρόλου τθσ ςτιριξθσ και τθσ
επικοινωνίασ του ζργου τθσ Έρευνασ και Ανάπτυξθσ – πόςο μάλλον ςε μία περίοδο όπωσ
αυτι που διανφουμε ωσ χϊρα, όπου θ Ανάπτυξθ είναι θ μοναδικι διζξοδοσ προσ τθν
ανάκαμψθ.
Ο κ. Φρουηισ ανζφερε ςτοιχεία τα οποία καταδεικνφουν ότι κανζνασ άλλοσ κλάδοσ δεν
επενδφει τόςα πολλά ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ, με μεγάλο ρίςκο να χακοφν τεράςτια
κεφάλαια. «Για να καταλιξει ζνα φάρμακο ςτθν αγορά», είπε, «απαιτοφνται 10 ζωσ 15
χρόνια ερευνθτικισ προςπάκειασ. Για κάκε 5.000 ζωσ 10.000 πικανζσ δραςτικζσ ουςίεσ που
αξιολογοφνται, θ μία καταλιγει να γίνει φάρμακο». Πρόςκεςε δε ότι μόνο το 20% των νζων
φαρμάκων που είναι ςε ζρευνα και ανάπτυξθ κα καταφζρουν να πάρουν άδεια
κυκλοφορίασ. Από αυτά που κα πάρουν άδεια κυκλοφορίασ, μόνον το ζνα ςτα πζντε κα
ζχουν εμπορικι επιτυχία.
Η φαρμακευτικι βιομθχανία δαπανά ετθςίωσ πάνω από 60 διςεκατομμφρια ευρϊ για τθν
ανάπτυξθ νζων προϊόντων. Για κάκε νζο φάρμακο, αναλογεί κόςτοσ ανάπτυξθσ πάνω από 1
δις. ευρϊ.
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Από τθν άλλθ, το όφελοσ από τθν ανάπτυξθ νζων ςκευαςμάτων είναι παραπάνω από
εκπλθκτικό. Εκτιμάται ότι για κάκε ευρϊ μίασ ςυνταγισ για φάρμακα, μειϊνεται το
νοςοκομειακό κόςτοσ κατά 2,06 ευρϊ. Το δε όφελοσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία είναι
ανεκτίμθτο. «Χάρθ ςτισ καινοτόμεσ κεραπείεσ», ανζφερε ο κ. Φρουηισ, «μειώκθκε
παγκοςμίωσ κατά 26,4% θ επίπτωςθ των καρδιαγγειακών νοςθμάτων από το 1999 ζωσ το
2005. Ζχει, επίςθσ, αυξθκεί κατά 83% ο δείκτθσ επιβίωςθσ αςκενών με καρκίνο και ζχουν
μειωκεί κατά 70% οι κάνατοι από AIDS».
Η κοινωνική ςυνειςφορά των εταιρειϊν
«Είναι τιμι για τθν Ελλάδα να φιλοξενεί τον κεςμό των Prix Galien και ιδιαίτερθ τιμι για
εμάσ ςαν εταιρία να τον ςτθρίηουμε. Η MSD ςυμμετζχει με μεγάλο ενκουςιαςμό ςτον
κεςμό αυτό, ο οποίοσ εδώ και περίπου 42 χρόνια αναδεικνφει και επιβραβεφει τθ ςθμαςία
που ζχει θ καινοτομία, ςτον χώρο του φαρμακευτικοφ κλάδου», διλωςε ο αντιπρόεδροσ
και διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ MSD κ. Karim Mikhail.
Μζςα από τα Prix Galien - τόνιςε - αναδεικνφεται θ πραγματικι κοινωνικι ςυνειςφορά των
φαρμακευτικϊν εταιρειϊν, θ οποία αφορά ςτθν ανακάλυψθ καινοτόμων κεραπειϊν για τθν
αντιμετϊπιςθ των αςκενειϊν και τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ. «Η MSD ενιςχφει
τθν προςπάκεια αυτι, ζχοντασ τα τελευταία 150 χρόνια αποδείξει ότι πυρινασ τθσ
επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ αποτελεί θ καινοτόμοσ ζρευνα. Θα ςυνεχίςουμε να
εργαηόμαςτε εντατικά προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε ότι τα φάρμακα που παρζχουμε κα
βοθκιςουν τουσ ανκρώπουσ ςε όλο τον κόςμο να είναι καλά».
Η φπαρξη του θεςμοφ Prix Galien ςτην Ελλάδα ςηματοδοτεί μια άλλη Ελλάδα: τησ
προόδου και τησ επιςτήμησ
Τθ ςτιριξι του ςτο κεςμό των Prix Galien εξζφραςε ο πρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου
Ακθνών (ΙΣΑ) κ. Γιώργοσ Πατοφλθσ.
Ο πρόεδροσ του ΙΣΑ μίλθςε για τθ αναγκαιότθτα φπαρξθσ αυτοφ του κεςμοφ τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο των ιςτορικϊν αλλαγϊν ςτθ ςυνταγογράφθςθ και ςτθ
χοριγθςθ φαρμάκων. Ο ςθμαντικόσ αυτόσ κεςμόσ – ςθμείωςε - μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν
ανάδειξθ του ςπουδαίου ζργου των φαρμακευτικϊν εταιριϊν ςτθ χϊρα μασ, μζςα από τθν
ζρευνα για νζεσ κεραπείεσ, νζεσ τεχνολογίεσ, επιςτθμονικζσ καινοτομίεσ, που κα δϊςουν
νζα ϊκθςθ ςτο ιατρικό λειτοφργθμα και κα βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν.
«Η ηωι και θ υγεία των πολιτών, με τθ κεςμοκζτθςθ των φκθνότερων φαρμάκων
τριτοκοςμικών χωρών ςτθν ελλθνικι αγορά», πρόςκεςε, «τίκεται ςε κίνδυνο ςτο κατώφλι
του 2013. Αποτελεί πλιγμα ςτθν ιςτορία τθσ ιατρικισ που κατατάςςει τθν Ελλάδα ςε ζνα
κοινωνικό, επιςτθμονικό και υγειονομικό τριτοκοςμικό επίπεδο. Δθλώςαμε επανειλθμμζνα
ότι θ εφαρμογι του μζτρου αυτοφ αποτελεί βαρφ επιςτθμονικό ατόπθμα, διότι
απομακρφνει τθν ευκφνθ τθσ κεραπείασ από το γιατρό και τθ μετακζτει ςτισ γκρίηεσ ηώνεσ
του φκθνοφ εμπορίου. Θεωροφμε κοινωνικό ζγκλθμα τθ ςθμερινι πραγματικότθτα που
ξεκινάει για τθ χώρα μασ, μζςα από πολιτικζσ και πολιτικοφσ που βάηουν πάνω από τθ ηωι
του Ζλλθνα Πολίτθ, τα λογιςτικά κριτιρια των οριηόντιων περικοπών».
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Τα μζλη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ
Πρόεδροσ ο κ. Αριςτείδθσ Πατρινόσ (αντιπρόεδροσ εταιρικϊν υποκζςεων τθσ Synthetic Genomics,
Inc (SGI) με ιςτορικό ρόλο ςτο ερευνθτικό ζργο χαρτογράφθςθσ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ, και
μζλθ οι κ.κ.:


















Στυλιανόσ Ε. Αντωναράκθσ, κακθγθτισ με ζδρα Γενετικισ Ιατρικισ ςτθν Ιατρικι Σχολι του
Πανεπιςτθμίου τθσ Γενεφθσ και πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου Γενετικισ και Γενομικισ iGE3 τθσ
Γενεφθσ
Δρ. Στάκθσ Γκόνοσ, πτυχιοφχοσ Φαρμακευτικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, διδάκτωρ
βιοχθμείασ του Πανεπιςτθμίου Γλαςκϊβθσ ςτθ Βρετανία και Docent Βιοϊατρικισ του
Πανεπιςτθμίου Ορεμπρο ςτθ Σουθδία
Αχιλλζασ Γραβάνθσ, κακθγθτισ Φαρμακολογίασ τθσ Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου τθσ
Κριτθσ, ςυνεργαηόμενοσ ερευνθτισ του Ιδρφματοσ Τεχνολογίασ και Ερευνασ,
μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ ςτθν Ιατρικι Σχολι Mount Sinai Νζασ Υόρκθσ
Μελζτιοσ Α. Δθμόπουλοσ, αιματολόγοσ – ογκολόγοσ, κακθγθτισ Θεραπευτικισ, διευκυντισ
τθσ Θεραπευτικισ Κλινικισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, πρόεδροσ τθσ
Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
Δθμιτριοσ Κοφβελασ, κακθγθτισ Φαρμακολογίασ και Κλινικισ Φαρμακολογίασ, διευκυντισ
του ομϊνυμου εργαςτθρίου ςτθν Ιατρικι Σχολι του ΑΠΘ
Νικόλαοσ Δ. Μαηαράκθσ, «Lukas – Lee» κακθγθτισ Μοριακισ Βιοϊατρικισ, διευκυντισ του
τμιματοσ Γονιδιακισ Θεραπείασ των Επιςτθμϊν του Εγκεφάλου τθσ Ιατρικισ Σχολισ ςτο
Πανεπιςτιμιο Imperial College του Λονδίνου
Ιωάννθσ Ματςοφκασ, κακθγθτισ Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και του
Πανεπιςτθμίου του New Brunswick, Fredericton, Καναδάσ, όπου αςχολικθκε με τθ βιολογία
και τθ ςφνκεςθ πεπτιδίων με μιμθτϊν
Νίκοσ Κ. Μοςχονάσ, κακθγθτισ Ιατρικισ Μοριακισ Γενετικισ, διευκυντισ του Εργαςτθρίου
Γεν. Βιολογίασ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
Κλεομζνθσ Μπάρλοσ, κακθγθτισ Οργανικισ Χθμείασ ςτο Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, ζχει
αναπτφξει πρωτοποριακζσ μεκόδουσ ςφνκεςθσ πεπτιδίων και πρωτεϊνϊν. Ειδικότερα, θ
ρθτίνθ, γνωςτι και ωσ «Barlos Resin» κεωρείται θ ςθμαντικότερθ εξζλιξθ διεκνϊσ ςτον
τομζα των ρθτινϊν και χαρακτθρίςτθκε ωσ ςτακμόσ ςτθν εξζλιξθ τθσ ςφνκεςθσ φαρμάκων
ςε ςτερεά φάςθ και ζνα εξαιρετικά αποτελεςματικό εργαλείο για τθν ανακάλυψθ νζων
φαρμάκων
Γεώργιοσ Χροφςοσ, κακθγθτισ και διευκυντισ τθσ Α’ Παιδιατρικισ Κλινικισ ςτθν Ιατρικι
Σχολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κατζχει τθν Εδρα τθσ UNESCO ςτθν Εφθβικι Ιατρικι
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