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PRIX GALIEN:

ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σε µια ειδική τελετή στο Μέγαρο Μουσικής απονεµήθηκαν το περασµένο Σάββατο τα φαρµακευτικά
βραβεία Prix Galien Greece. Η διοργάνωση είχε την Αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Καρόλου
Παπούλια, και τη στήριξη του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ). Τη σηµαντική συµβολή της φαρµακευτικής έρευνας και καινοτοµίας
όχι µόνο για τον κλάδο, αλλά και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας επεσήµανε στον
χαιρετισµό του ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνος Φρουζής, ενώ ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος
Πατούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη πρόσβασης όλων των ασθενών στις θεραπείες τους. Χαιρετισµούς
εκ µέρους του φαρµακευτικού κόσµου απηύθυναν και οι πρόεδροι του ΕΟΦ και του ΦΣΑ.
Τα βραβεία έλαβαν:
• Για το Καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν η Novartis Hellas (Gilenya).
• Για το καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν η Roche Hellas (RoActempra).
• Για το καλύτερο ορφανό φάρµακο (για σπάνια πάθηση) το βραβείο µοιράστηκαν δύο εταιρείες:
η Amgen (Nplate) και η Sanofi – Aventis (Mozobil)
• Για το καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο ή µηχάνηµα η Roche Diagnostics (Cobas HPV Test).
Εκτός των παραπάνω βραβείων, απονεµήθηκε και στη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ένα ανθρωπιστικό
βραβείο, το Pro Bono Humanum, για τη σηµαντική προσφορά της στο χώρο της υγείας. Στο πλαίσιο της
διοργάνωσης πραγµατοποιήθηκε και το Galien Forum για τα οικονοµικά της υγείας, µε τη συµµετοχή
διακεκριµένων επιστηµόνων.
Τα βραβεία Prix Galien αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν εξαιρετικά φαρµακευτικά επιτεύγµατα που
οδηγούν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, ή σώζουν ζωές, µέσω της ανάπτυξης καινοτόµων
σκευασµάτων και διαγνωστικών εργαλείων. Αποτελούν µια συλλογική προσπάθεια διακεκριµένων
επιστηµόνων απ’ όλο τον κόσµο να αναδείξουν τα «καλύτερα των καλύτερων» φαρµακευτικά
σκευάσµατα και γι’ αυτό το λόγο, χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα
των Βραβείων Νόµπελ.
Από το 1970 µέχρι σήµερα, τα βραβεία Prix Galien διεξάγονται σε 15 χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί τη 16η
χώρα που εγκαινιάζει το συγκεκριµένο θεσµό, ο οποίος θα πραγµατοποιείται στο εξής κάθε δύο χρόνια.
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