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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

Νέα διάκριση

σιο

ΙΤΕ

Με το

Ερευνητικό
Βραβείο Galien Scientific
Research
Award τιμήθηκε ο
πρόεδρος του Διοικητικού

m

Συμβουλίου
του ΙΤΕ καθηγητής στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστήμιου Κρήτης Νεκτάριος
Ταβερναράκης σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών υπό την Αιγίδα της Α Ε
του Προέδρου της Δημοκρατίας Ο
Νεκτάριος Ταβερναράκης επιλέχτηκε
να λάβει το βραβείο για τα σημαντικά
επιστημονικά του επιτεύγματα σε
σχέση με τη γήρανση το νευροεκφυλι
σμό καθώς και τη μνήμη και μάθηση
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Μια ακόμη διάκριση για τον Ν Ταβερναράκη
Από την Προεδρία της

Δημοκρατίας

έρχεται αυτή τη
φορά μία νέα αναγνώριση
της έρευνας που διεξάγεται
στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας Ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του
ΙΤΕ καθηγητής στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστήμιου
Κρήτης Νεκτάριος Ταβερ
ναράκης τιμήθηκε με το
Ερευνητικό Βραβείο Galien
Scientific Research Award
σε μία λαμπρή τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών το
περασμένο Σάββατο 1η
Απριλίου υπό την Αιγίδα της
Α.Ε του Προέδρου της

Δημοκρατίας

κ Προκόπη Παυ
λόπουλου Σε δηλώσεις του
στην Π ο κ Ταβερναρά
κης αναφέρει πως επιβραβεύεται
το σύνολο της ερευνητικής
του ομάδας και
τονίζει ότι αναγνωρίζονται οι

προσπάθειες που γίνονται
στο Ηράκλειο παρά τις
συνθήκες που
Τονίζει ότι μπορούμε
να κάνουμε έρευνα
με αξιώσεις δεν έχουμε να
ζηλέψουμε τίποτα από
και ερευνητικά
κέντρα του εξωτερικού
δύσκολες

επικρατούν

Πανεπιστήμια

Το βραβείο
Το βραβείο Galien Scientific
Research Award επιβρα¬

βεύει Έλληνες επιστήμονες
ή ερευνητικές ομάδες που
έχουν συμβάλει αποδεδειγμένα
με επιστημονικές εργασίες
αιχμής και σπουδαία

επιτεύγματα στην
των επιστημών

προαγωγή

έχοντας

οδηγήσει στην ανάπτυξη
καινοτόμων ιδεών προϊόντων
ή μεθόδων για τη
ή τη θεραπεία ασθενειών
με σημαντικά οφέλη
για τους συνανθρώπους
διάγνωση

Από τη βράβευση

μας Ο νικητής πέρα από το
χρυσό μετάλλιο των Prix
Galien επιβραβεύεται με
αμοιβή της τάξης των
τιμητική

10.000 ευρώ

Απονέμοντας τα βραβεία
το Ίδρυμα Galien έχει ως
στόχο να ενισχύσει το
έργο των Ελλήνων
δημιουργικό

επιστημόνων να ανταμείψει
τη συνεχή και συνεπή
προσπάθεια

για την ανάπτυξη

της επιστήμης και του

πολιτισμού

και να συμβάλει στη
δημιουργία νέων προτύπων

στην ελληνική κοινότητα
Ο Νεκτάριος Ταβερναρά
κης επιλέχτηκε να λάβει το
βραβείο για τα σημαντικά
επιστημονικά του επιτεύγματα
σε σχέση με τη
το νευροεκφυλισμό
καθώς και τη μνήμη και μάθηση
γήρανση
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SECRET ΣΑΒΒΑΤΟ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Βράβευσαν
ιπ συνεισφορά
Η ΑΠΟΝΟΜΗ ίων διεθνών βραβείων Prix Galien
στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκοπή Παυλόπουλου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολιτικοί
αρχηγοί, βουλευτές, πρέσβεις ξένων χωρών στην
η Πρέσβειρα Καλής θελήσεως της UNESCO
και πρόεδρος του Συλλόγου «Ελπίδα», κυρία
Β. Βαρδινογιάννη, προσωπικότητες από τον
των
χώρο
επιστημών και της έρευνας, εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού κόσμου κ. ά. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας απένειμε στην κυρία Αλίκη Περρωτή
το βραβείο του ανθρωπισμού για τη συνεισφορά της
στον χώρο της Υγείας, της κοινωνικής ιατρικής και
της εκπαίδευσης, ενώ η Ολυμπιονίκης Αννα Κορακάκη απένειμε τον έπαινο των Prix Galien στην
Αθανασιάδου, ένα από τα αποθεραπευμένα
παιδιά του Συλλόγου «Ελπίδα».
Ελλάδα,

Μαριάννα

Κατερίνα

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Κατερίνα Αθανασιάδου.

Mary και Geoffrey Pyatt.
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Εργο Αιχμής

Κορυφαία
διάκριση για
τον Νεκτάριο
Ταβερναράκη
Μια ακόμη σημαντική διάκριση φιλοξενεί πλέον
στο βιογραφικό του ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
καθηγητής

Κρήτης.
Ο κ. Ταβερναράκης, που έχει διακριθεί για το
έργο του και ως ερευνητής και πρώην επικεφαλής

του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίαςτου ΙΤΕ, τιμήθηκε με το ερευνητικό
βραβείο Calien Scientific Research Award, σε μια
λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
ΜουσικήςΑθηνώντην 1 η Απριλίου, υπότην
αιγίδα του προέδρου τηςΔημοκρατίαςΠροκόπη
Παυλόπουλου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
διάκριση, καθώςτο Galien Scientific Research
Award επιβραβεύει Έλληνες επιστήμονες ή
ομάδες που έχουν συμβάλει αποδεδειγμένα
με επιστημονικές εργασίες αιχμής και
σπουδαία επιτεύγματα στην προαγωγή των
έχονταςοδηγήσειστηνανάπτυξη καινοτόμων
ιδεών, προϊόντων ή μεθόδων για τη
ή τη θεραπεία ασθενειών, με σημαντικά
οφέλη για τους συνανθρώπους μας.
Ο νικητής, πέρα απότο χρυσό μετάλλιο των Prix
ερευνητικές

επιστημών,

διάγνωση

Galien, επιβραβεύεται μετιμητική αμοιβήτηςτά-

ξης των 1 0.000 ευρώ. Απονέμοντας τα βραβεία,
το Ίδρυμα Galien έχει ως στόχο να ενισχύσει
το δημιουργικό έργο των Ελλήνωνεπιστημόνων,
να ανταμείψει τη συνεχή και συνεπή προσπάθεια
για την ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού
και να συμβάλει στη δημιουργία νέων προτύπων
στην ελληνική κοινότητα. Ο ΝεκτάριοςΤαβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για
τα σημαντικά επιστημονικά του επιτεύγματα σε
σχέση με τη γήρανση, το νευροεκφυλισμό, καθώςκαιτη μνήμη καιτη μάθηση.
Ο κ. Ταβερναράκης είναι πρόεδρος του
Συμβουλίου και διευθυντής της Κεντρικής
Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης τακτικός καθηγητής
Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Βιοπληροφορική της Ιατρικής Σχολής και
Διοικητικού

διευθυντής

Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται
του Εργαστηρίου Νευρογενετικήςκαι Γήρανσης.
Μετιςεπιστημονικέςτου μελέτες, με παγκόσμιο
ενδιαφέρον και αναγνώριση, έχει συμβάλει
σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών
νευροεκφυλισμού, μνήμης και μάθησης, καθώς
και της γήρανσης. Έχει επίσης συνεισφέρει στην
ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων
και μεθόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος
καιτης βιολογίαςτου κυττάρου.
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η

Ο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο 8 Απριλίου 2017

3η ΗΛΙΚΙΑ
1 Απο αριστερά Η Α.Ε ο Πρόεδρος πκ Δημοκρατίας κ
Προκόπιος Παυποπουλος η κ ΑΛίκη Περρωπί και η πρόεδρος
των Prix Galten Greece κ Τζένη Περγιαλκίκου

2 Η ομάδα της MSD που κέρδισε στην κατηγορία ΚαΛΟ
τερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν με το προϊόν Pembrotizumab
3 Μι to Ανθρωπιστικό Βραβείο Pro Bono Humanuni
των Prix Galten Greece έχουν τιμηθεί από το 201 3 έως
σήμερα ο καθηγητής Αυξέντιος ΚαΑανκός η κ Μαριάννα
Βαρδινογιάννη και η κ Attirai Περρωτή εδώ με το σύντροφο
της Frank Seth

4

Η ομάδα της Roche Diagnostics Hellas που κέρδισε
στην κατηγορία Καλύτερη Ιατρική Συσκευή ή Διαγνωστικό
Εργαλείο ή Μηχάνημα ή Βιοδείκτης ή Ιατροτεχνολογικό
Προϊόν με το προϊόν cobas*EGFRMutationTestv2

5 Η ομάδα της Bristol Myers Squibb που κέρδισε στην
κατηγορία Καλύτερο Βιοιεχνοπογικό Προϊόν με το προϊόν
Nivolumab

6

Από αριστερά 0 πρώην πρωθυπουργός κ Αντώνης
Σαμαράς ο κ Frank Seth η κ Αλίκη Περρωτή η σύζυγος
του πρώην πρωθυπουργού κ Γεωργία Σαμαρά η πρόεδρος
των Prix Galien Greece Τζένη Περγιαλκίκου

mm

εδραιώθηκαν και στην Ελλάδα
Τα διεθνούς φήμης βραβεία Prix Galien τίμησαν και αναγνώρισαν in ραρμακευιική έρευνα και καινοτομία
μια λαμπρή τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
τα διεθνούς φήμης
φαρμακευτικά βραβεία Prix Galien
τίμησαν και αναγνώρισαν τη
έρευνα και καινοτομία
καταδεικνύοντας για ακόμη μια

Σε

φαρμακευτική

φορά το σπουδαίο τους ρόλο
Την τελετή απονομής τίμησαν με
την παρουσία τους ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Προκοπής Πανιλό
πουλος ο πρεσβευτής των ΗΠΑ
Geoffrey Pyatt ο πρώην
πρωθυπουργός

Αντώνης Σαμαράς
ο υπουργός

Ναυτιλίας

Νησιωτικής

Πολιτικής Παναγιώτης
Κουρουμπλής ο αντιπρόεδρος
της Ν Δ Κωστής Χατζηδάκης
της Ν.Δ
Γιώργος Κουμουτσάκος ο τομεάρχης
Υγείας της Ν.Δ Βασίλης
η τομεάρχης Υγείας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύη
Χριστοφιλοπούλου η πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως της UNESCO
Μαριάννα Βαρδινογιάννη η
πρόεδρος του Δικτύου για τη Με¬
ο τομεάρχης Εξωτερικών

Οικονόμου

ταρρύθμιση Αννα

Διαμαντοπούλου

ο πρόεδρος του Ιδρύματος

CoeiirsPourTous Αυξέντιος
Καλαγκός ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Στρατού Αλκιβιάδης

Στεφανής κά

Η βραδιά ξεκίνησε με την ομιλία
της προέδρου των Prix Galien
Greece Τζένης Περγιαλιώτου η
οποία αφού ευχαρίστησε τους
και καλωσόρισε τους
στην εκδήλωση τόνισε
χαρακτηριυτικά Στόχος μας είναι η
επιστήμη χωρίς σύνορα η υγεία χωρίς
σύνορα Η καινοτομία και εξέλιξη
στην υπηρεσία των ανθρώπων όπου
χορηγούς

παρευρισκομένους

υπάρχει άνθρωπος ανεξαρτήτως
φυλής χρώματος κοινωνικής
και οικονομικού υπόβαθρου
Οραμα των PrixGalienGreece είναι
να αποτελέσουμε το συνδετικό κρίκο
μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας
των ερευνητών των ασθενών και
της κοινωνίας με στόχο να ενώσουν
τις δυνάμεις τους και να παλέψουν
από κοινού για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των ασθενών
Προκειμένου να αποδείξει έμπρα¬
δύναμης

κτα την άρρηκτη σχέση των καινοτόμων

φαρμάκων με την ίδια τη
ζωή η κ Περγιαλιώτου απένειμε
έπαινο τιμής υτην Κατερίνα Αθα
νασιάδου ένα νέο κορίτσι από τη
Θεσσαλονίκη που με τη δύναμη
της ψυχής της και την πολύτιμη
συνδρομή των καινοτόμων θεραπειών
κέρδισε μια δεύτερη ευκαιρία
υτη ζωή

Τον τιμητικό έπαινο παρέδωσε
στην Κατερίνα Αθανασιάδου

η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια
πρωταθλήτρια σκοποβολής Αννα

Κορακάκη
0 πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης
Αποστολίδης υπογράμμισε
μεταξύ άλλων ότι ποτέ άλλοτε δύο
τόσο βαθιά τεχνοκρατικές έννοιες
όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία
δεν ενσωματώνουν τόσο
σθεναρά στο περιεχόμενό τους
την έννοια της ελπίδας Ιδιαίτερα
υτον τομέα της Υγείας η έρευνα και

η ανάπτυξη είναι συνώνυμα της
προόδου ενώ η καινοτομία είναι
αυτή που αλλάζει τα δεδομένα για
την ανθρώπινη ζωή Η διεξαγωγή

των βραβείων Prix Galien για τρίτη
φορά στην Ελλάδα εμπεριέχει αυτό
τον ισχυρό συμβολισμό αφού ιδιαίτερα
για την πατρίδα μας η έρευνα
και η ανάπτυξη στην Υγεία συμβολίζουν
και καταδεικνύουν το μονόδρομο
μέσα από τον οποίο περνάει
και η θεραπεία για την πρωτοφανή
και πολυσύνθετη κρίση που
βιώνουμε την τελευταία οκταετία Η
επένδυση στην καινοτομία της Υγείας
για τη χώρα μας δεν αποτελεί
μόνο φάρμακο για τους Ελληνες
ασθενείς αλλά και για την ελληνική
οικονομία
Συγκινητική υτιγμή της βραδιάς
ήταν η απονομή του Ανθρωττιυτικού
Βραβείου ProBono Humanuni το
οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει
μια σπουδαία προσωπικότητα που
έχει συνεισφέρει σημαντικά στο
χώρο της Υγείας υτη χώρα μας Το
συγκεκριμένο βραβείο απονεμήθηκε
φέτος από τον Πρόεδρο της
Προκόττη Παυλόπουλο
στη μεγάλη Ελληνίδα ευεργέτιδα
Αλίκη Περρωτή για τη σημαντική
συνεισφορά της υτο χώρο της Υγεί¬
Δημοκρατίας

ας της Παιδείας και της Κοινωνικής

Ιατρικής υτην Ελλάδα και το εξωτερικό
Η Αλίκη Περρωτή δώρισε υτη
μνήμη των γονιών της ένα τεράυτιο
ποσό της περιουσίας της για την
ανέγερση του Κωνυταντοπούλειου
Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας και τον
εξοπλισμό του με υπερσύγχρονα δι

αγνωυτικά μηχανήματα νέες πτέρυγες
και χειρουργικά τμήματα ενώ
υτο Κέντρο Καινοτόμου Ιατρικής
υτο John Hopkins της Βαλτιμόρης
ίδρυσε την έδρα Αλίκη Περρωτή
η οποία έχει ως υτόχο την ανάδειξη
καινοτόμων μεθόδων στην περίθαλψη
των ασθενών και υτην ιατρική
έρευνα Τελος η κ Αλίκη Περρωτή
ίδρυσε το Κολλέγιο Δημήτρη Περρωτή
στην Αμερικανική Γεωργική
Σχολή Θεσσαλονίκης το πρώτο
ίδρυμα ανώτερων γεωργικών
σπουδών της περιοχής το οποίο
εφοδιάζει με γνώσεις και υτόχους
τα αυριανά ηγετικά υτελέχη υτον
τομέα της γεωργίας της γεωργικής
βιομηχανίας και της βιομηχανίας
τροφίμων υτην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων Ο
ιδιωτικό

5. ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ PRIX GALIEN

Μέσο: . . . . . . . . . HEALTH DAILY
Ημ. Έκδοσης: . . .04/04/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/04/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 9

• ΤΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ PRIX
GALIEN
Για την φαρμακευτική έρευνα
Η τελετή anovopns των 5ie9voùs cpnpns
φαρμακευτικών βραβείων Prix Galien
πραγματοποιήθηκε to Σάββατο 1 η
Απριλίου στο Μέγαρο MouoiKns
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
του ο Πρόεδρο5 ins Δημοκρατία5
ripoKÔnios riaurlônourlos ο Πρέσβη5
ίων ΗΠΑ Geoffrey Pyatt ο Ynoupyos
Nauiirlias Νησιωτική5 norlixiKns

Παναγιώτα Κουρουμπλή η Πρέσβυ
Καλή5 Θελήσεω5 ins UNESCO
Μαριάννα Βαρδινογιάννη κ α Πέραν

ίων φαρμακευιικών βραβείων η
πρόεδρο5 ίων Prix Galien Greece
Τζένη Περγιαλιώτου απένειμε έπαινο
τι pns στην Κατερίνα Αθανασιάδου
ένα νέο κορίτσι από τη θεσσαλονίκη
που με τη δύναμη ψυχή ins και την
πολύτιμη συνδρομή των καινοτόμων

θεραπειών κέρδισε μια δεύτερη
ευκαιρία στη ζωή Ο πρόεδρο5 του
ΣΦΕΕ Πασχάλη5 Αποστολίδη5

υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι ποτέ
άλλοτε δύο τόσο βαθιά τεχνοκρατία
έννοιε5 ônoûs είναι η Έρευνα και η
Καινοτομία δεν ενσωματώνουν τόσο
σθεναρά στο περιεχόμενο tous την
έννοια ins Eflniôas Ιδιαίτερα στον τομέα
ins Υγεία5 η έρευνα και η ανάπτυξη
είναι συνώνυμα ins προόδου ενώ η
καινοτομία είναι αυτή που αλλάζει τα
δεδομένα για την ανθρώπινη ζωή
Το Ανθρωπιστικό Βραβείο Pro Bono
Humanuni απενεμήθη cpéros από τον
Πρόεδρο ins Δημοκρατία5 στη μεγάλη
Ελληνίδα ευεργέτιδα Αλίκη Περρωτή
για τη σημαντική συνεισφορά ins στο
χώρο ins Υγεία5 ins riaiôeias και ins
Κοινωνική laipiKns στην Ελλάδα και
το εξωτερικό

6. ASTRAZENECA ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Μέσο: . . . . . . . . . HEALTH DAILY
Ημ. Έκδοσης: . . .07/04/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/04/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 5

ASTRAZENECA: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Το βραβείο του«Καλύτερου Φαρμακευτικού npoïôvtos» για το Osimertinib έλαβε η
AstraZeneca, στα διεθνούε KÙpous φαρμακευτικά βραβεία Prix Galien Greece 2017.
ΗΈλενα Χουλιάρα, Πρόεδρο* και Διευθύνουσα Σύμβουλο* ms AstraZeneca Ελλάδο*
και Κύπρου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη διάκριση σε ένα τόσο
σημαντικό θεσμό ôncos τα Prix Galien Greece. To Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα ms προσέγγισή5 μα5 στον σχεδιασμό εξατομικευμένων φαρμάκων που
προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόμενοι tous περιορισμένοι
nôpous του συστήματο5 υγεία5. Είμαστε περήφανοι που έχουμε στο pipeline yas το
Osimertinib, και μπορούμε να το παρέχουμε και στου5'Ελληνε5 ασθενεί*».

7. ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . . FREE SUNDAY
Ημ. Έκδοσης: . . .02/04/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/04/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 26

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
απονέμονται για τρίτη χρονιά στην Ελλάδα τα βραβεία της

όνειρο Μετά την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA στις αρχές του

21

ου

φαρμακευτικής καινοτομίας Prix Galien τα οποία γεφυρώνουν το χάσμα

αιώνα χρειάστηκε να περάσει άλλη μία δεκαετία για να ξεκινήσει η ανάπτυξη των

ανάμεσα στην έρευνα το προϊόν της δηλαδή τα καινοτόμα φάρμακα

προηγμένων θεραπειών που στηρίζονται στη γνώση των γονιδίων και των

Σήμερα
και τους αποδέκτες αυτών των προϊόντων δηλαδή τους ασθενείς Τα
βραβεία που έχουν χαρακτηριστεί και Νόμπελ της Καινοτομίας

προάγουν την

κλινική έρευνα και διαδίδουν το μήνυμα πως η φαρμακευτική καινοτομία είναι
ανεκτίμητη καθώς μας χαρίζει περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης Αποστολίδης στα ερευνητικά

μηχανισμών

της μοριακής Βιολογίας Από την πλευρά του ο αναπληρωτής καθηγητής

Πολιτικής Υγείας και αναπληρωτής πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κυριάκος Σουλιώτης επισημαίνει πως σε καθεστώς ασφυκτικών προϋπολογισμών
όπως στην Ελλάδα όπου η ετήσια δαπάνη υγείας μειώθηκε κατά 8 δισ
οι
νέες θεραπείες δίνονται με οικονομικούς περιορισμούς και προτεραιο
ευρώ

εργαστήρια παγκοσμίως δοκιμάζονται περισσότερα από 7.000 νέα μόρια και από

ποίηση στην κατανομή των πόρων Αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ουσιαστική

αυτά θα προέλθουν τα νέα καινοτόμα φάρμακα που θα ενισχύσουν την ιατρική

συμμετοχή των ασθενών Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης

φαρέτρα Το όφελος των καινοτόμων θεραπειών προσμετράται άμεσα καθώς

σκληρών αποφάσεων και γιατί τους αφορούν και γιατί είναι δίκαιο και γιατί αυτό
αποτελεί παγκόσμια τάση Άλλωστε αυτό το δικαίωμα των ασθενών-πολιτών

σύμφωνα με μελέτες την τελευταία δεκαετία κερδίσαμε

1

74 χρόνια ζωής χάρη σε

αυτές Χιλιάδες ασθενείς με μορφές καρκίνου που είχαν λίγους μόνο μήνες ζωής

απορρέει και από το ότι αποτελούν τους Βασικούς χρηματοδότες των υπηρεσιών

πριν από το 2000 φτάνουν σήμερα τη δεκαετή επιβίωση κάτι που φάνταζε άπιαστο

υγείας καταλήγει ο κ Σουλιώτης

8. ΤΑ ΝΟΜΠΕΛ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . FREE SUNDAY
Ημ. Έκδοσης: . . .09/04/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/04/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 18

ΤΑ ΝΟΜΠΕΛ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ε τη φράση Η επένδυση στην καινοτομία της υγείας για τη χώρα μας αποτελεί φάρμακο για
τους Έλληνες ασθενείς και για την ελληνική οικονομία ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ Άκης Αποστολίδης έδωσε το στίγμα της σημασίας που έχει
η καινοτομία για τη ζωή των ασθενών και μη πολιτών κατά την 3η απονομή των βραβείων Prix

Galten των Νόμπελ της φαρμακοβιομηχανίας Σε μια λαμπρή τελετή Βραβεύτηκαν ως καλύτερο βιοτεχνολογικό

φάρμακο οι νέες παντοδύναμες ανοσοθεραπείες κατά του καρκίνου nivolumab της BMS και pembrolizumab
της MSD δικαιώνοντας τον τίτλο που τους έχει αποδοθεί βαρύ ηυροβολικ στη μάχη με τον καρκίνο Επίσης

βραβεύτηκαν ως καλύτερο φαρμακευτικό προϊόν το osimertinib της AstraZeneca ως καλύτερο ορφανό
φάρμακο το nintedanib της Boehringer Ingelheim και ως καλύτερη ιατρική συσκευή ή διαγνωστικό εργαλείο
το cobas E6FR Mutation Test ν 2 της Roche Diagnostics Hellas Ξεχωριστές στη βραδιά των Prix Galien ήταν
η βράβευση των συλλόγων ασθενών ΠΟΣΙΑΣΔΙΑ με σακχαρώδη διαβήτη και ΣΑμΣΚ με σκλήρυνση κατά
πλάκας καθώς και η απονομή του ανθρωπιστικού βραβείου Pro Bono Humanuni στη μεγάλη Ελληνίδα
ευεργέιιδα Αλίκη Περρωτή για τη σημαντική συνεισφορά της στον χώρο της υγείας της παιδείας και της κοινωνικής

ιατρικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

9. ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ESPRESSO
Ημ. Έκδοσης: . . .08/04/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/04/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 12

Ακόμα μια διάκριση για την ευεργέπσ
σα Αλίκη Περρωτή καθώς ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
της απένειμε το βραβείο του ανθρωπισμού
των Διεθνών Βραβείων Prix Galien Greece
σε τελετή που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής
Γυναίκα με αρχοντιά ψυχής η κόρη του

Θεόδωρου

Κωνσταντοπουλου και σύζυγος

του αείμνηστου Δημήτρη Περρωτή
δώρισε στο ελληνικό κρότος στη
μνήμη του πατέρα της το Κων
σταντοηούλειο Νοσοκομείο στη
Νέα Ιωνία και την Αμερικανική
Σχολή Perrotis College
στη θεσσαλονίκη
Γεωργική

10. PRIX GALIEN GREECE

Μέσο: . . . . . . . . . DAILY PHARMANEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .31/03/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .01/04/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 5
στιγμή είναι υπό ανάπτυξη παγκοσμίως περισσότερα
από 7.000 νέα μόρια και ετησίως επενδύονται
πανευρωπαϊκά περισσότερα από 35 δις
ευρώ το χρόνο στην έρευνα και ανάπτυξη νέων
θεραπειών Για εμάς στον φαρμακευτικό κλάδο
η έρευνα και η ανάπτυξη είναι ο τρόπος να

ανταποκρινόμαστε διαρκώς στους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών μας Και στον
κλάδο μας δεν σταματάμε ποτέ να σκεφτόμαστε

και να καινοτομούμε με στόχο να είναι ο
άνθρωπος όλο και καλύτερα Έτσι κερδίζεται η
ελπίδα για περισσότερη και καλύτερη ζωή
Στη σημασία της συμμετοχής των ασθενών
στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας αναφέρθηκε
ο κ Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής
Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Αναπληρωτής
Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Όπως τόνισε στην ομιλία του η αλλαγή του

PRIX GALIEN GREECE
Prix Galien
Θεσμός και στην Ελλάδα τα πιο σημαντικά
βραβεία της παγκόσμιας έρευνας
και καινοτομίας
Πα τρίτη φορά στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί

απονομή των διεθνούς φήμης φαρμακευτικών
βραβείων Prix Galien την 1n Απριλίου
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Τα Prix Galien εκφράζουν τη συλλογική
προσπάθεια διακεκριμένων επιστημόνων απ
όλο τον κόσμο να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν
εξαιρετικά φαρμακευτικά επιτεύγματα
που οδηγούν στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής ή σώζουν ζωές μέσω της ανάπτυξης
καινοτόμων σκευασμάτων και διαγνωστικών
εργαλείων Για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται
από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
εφάμιλλα των Βραβείων Νόμπελ στην
έρευνα και καινοτομία
Είκοσι ένα 21 φαρμακευτικά σκευάσματα
και ιατρικά μηχανήματα θα συμμετάσχουν στη
φετινή διοργάνωση των φαρμακευτικών βραβείων
Prix Galien Greece 2017 αλλά πέρα
από το θέμα της καθαυτής καινοτομίας των
προϊόντων και της υπεραξίας που τους δίνει η
κατάκτηση ενός βραβείου τα Prix Galien αποτελούν
το μοναδικό θεσμό κύρους που έχει
καταφέρει να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο
μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας των ερευνητών
των ασθενών και της κοινωνίας με στόχο
να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παλέψουν
από κοινού για την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των ασθενών όπως σχολίασε με αφορμή
η

φαρμακευτική

τη βραδιά της απονομής η κα Τζένη Περγια
λιώτου πρόεδρος των Prix Galien Greece
Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγματοποιήθηκαν
για πρώτη φορά το 201 3 Έκτοτε διεξάγονται
κάθε δύο χρόνια και μπορώ να πω με
ότι έχουν πλέον καταστεί θεσμός στο

περηφάνια

χώρο της υγείας Η φαρμακευτική βιομηχανία
οι ερευνητές οι σύλλογοι ασθενών εμπιστεύονται

τις υποψηφιότητές τους προς αξιολόγηση
στα χέρια των μελών των τριών κριτικών μας
επιτροπών Αυτό δεν είναι τυχαίο Και τους

ευχαριστούμε

θερμά Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με
αγώνα και τα Prix Galien εδώ και 47 χρόνια
στις 5 πιο αναπτυγμένες χώρες σε όλο
τον κόσμο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των
συμμετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης
και το έχουν πετύχει Και αυτή η εμπιστοσύ¬
παλεύουν

1

τρόπου λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας
προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συμμετοχής
των ασθενών μέσω των οργανωμένων
συλλογικοτήτων τους είναι σήμερα αναγκαία
περισσότερο από ποτέ Αυτό διότι υπό το
των ασφυκτικών προϋπολογισμών οι
οποίοι έχουν καθιερωθεί στο σύστημα υγείας
είναι πλέον αναγκαία μια προτεραιοποίηση
στην κατανομή των πόρων η οποία δεν μπορεί
να γίνει χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των
ασθενών πολιτών Άλλωστε αυτό το δικαίωμα
των πολιτών απορρέει και από το ότι αποτελούν
τους βασικούς χρηματοδότες των υπηρεσιών
καθεστώς

νη είναι που καθιστά το θεσμό πρώτο σε ανα
γνωρισιμότητα και συμμετοχή παγκοσμίως
Στην Ελλάδα τα καινοτόμα προϊόντα έχουν
τεράστια ανάγκη από προβολή Πρέπει η Πολιτεία
να κατανοήσει την ανεκτίμητη αξία τους
για την υγεία των πολιτών Η πρόσβαση σε νέες
θεραπείες ορισμένες φορές είναι επιβεβλημένη
και θεωρώ απαράδεκτο να τις στερούνται
μας τη στιγμή που σε άλλες χώρες
είναι προσβάσιμες Μέσα από τα Prix Galien
δίνεται μια έντονη μάχη τόσο μέσα από την
ανάδειξη της καινοτομίας των φαρμακευτικών
προϊόντων που συμμετέχουν στην διαδικασία
της αξιολόγησης όσο και μέσα από την κατηγορία
που αφορά στην ανάδειξη του καλύτερου
Συλλόγου Ασθενών ώστε να εξάρουμε τα
πλεονεκτήματά τους και τον καταλυτικό τους
ρόλο για μια ποιοτικότερη ζωή και ένα σαφώς
συνάνθρωποι

οικονομικά πιο ευνοημένο μακροπρόθεσμα
σύστημα υγείας τόνισε χαρακτηριστικά η κα
Περγιαλιώτου
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας
ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ Πασχάλης
Αποστολίδης Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και θα βρίσκεται για τουλάχιστον άλλα
20 χρόνια στην αιχμή των επιστημονικών και
επεσήμανε

βρίσκεται

τεχνολογικών ανακαλύψεων προοιωνίζοντας
ακόμη πιο εντυπωσιακά άλματα είτε στην
αντιμετώπιση είτε πολύ περισσότερο και στην
ίαση αρκετών ασθενειών που μέχρι πρότινος
θεωρούνταν ανίκητες Η διεξαγωγή των βραβείων
Prix Galien για τρίτη φορά στην Ελλάδα
εμπεριέχει αυτό τον ισχυρό συμβολισμό αφού
η έρευνα και η ανάπτυξη στην Υγεία περιγράφουν
τον δρόμο που πρέπει να υιοθετήσουμε
προκειμένου να ξεπεράσουμε οριστικά την
και επώδυνη κρίση που βιώνουμε
τα τελευταία οκτώ χρόνια Πάντοτε μέσα από
ένα σταθερό αξιόπιστο και προβλέψιμο
χωρίς εκπλήξεις και αιφνίδιες μονομερείς
αποφάσεις το οποίο θα ενθαρρύνει τις
επενδύσεις και την ανάπτυξη Με αυτά τα δεδομένα
ο χώρος του φαρμάκου απαντά σε αυτήν
την πρόκληση με πίστη και συνέπεια Αυτή τη
πολυσύνθετη

περιβάλλον

υγείας
Ωστόσο για να είναι εφικτή η ουσιαστική
και όχι προσχηματική συμμετοχή των ασθενών
στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να
συντρέχουν

κάποιες προϋποθέσεις και κυρίως να
υπάρχει η ειδική γνώση που απαιτείται προς
τούτο Για το λόγο αυτό δράσεις όπως η Ακαδημία
Εκπαίδευσης Συλλόγων Ασθενών ή το Βραβείο
Συλλόγων Ασθενών στις οποίες έχω την
χαρά και την τιμή να συμμετέχω συμβάλουν
στην επίτευξη και των δύο στόχων αφενός
στην ανάδειξη του ρόλου των συλλόγων ασθενών
και στην επιβράβευση των δράσεων εκείνων
που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία
αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και
αφετέρου στην ενδυνάμωση των μελών των
συλλόγων ασθενών για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων Σε κάθε περίπτωση κατέληξε ο κ

Σουλιώτης η διεθνής εμπειρία έχει μόνο θετικά
αποτελέσματα να παρουσιάσει από την ενεργό
συμμετοχή των ασθενών στην πολιτική υγείας
και είναι πλέον καιρός να ευθυγραμμιστούμε κι
εμείς με τις διεθνείς αυτές καλές πρακτικές
Το

Ανθρωπιστικό
Humanuni

Βραβείο

Pro

Bono

Ιδιαίτερη θέση κατέχει για τα Prix Galien
το Ανθρωπιστικό Βραβείο
Pro
Bono Humanuni το οποίο έχει ως στόχο να
αναδείξει μια σπουδαία προσωπικότητα ή μια
Greece

ομάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει
στο χώρο της υγείας στη χώρα μας
Το συγκεκριμένο βραβείο θα απονείμει
φέτος η Α.Ε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος στη μεγάλη
Ελληνίδα ευεργέτιδα Αλίκη Περρωτή για τη
σπουδαία συνεισφορά της στο χώρο της Υγείας
της Παιδείας και της Κοινωνικής Ιατρικής στην
Ελλάδα και διεθνώς Sï
σημαντικά
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Patient Initiative Award συμμετείχαν τριάντα δύο
32 σύλλογοι ασθενών απ όλη την Ελλάδα Νικητές
του βραβείου Patient Initiative Award είναι οι εξής

•

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ

•

Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας
ΣΑμΣΚ
Οι νικητές του βραβείου πέρα από το μετάλλιο
των Prix Galien θα μοιραστούν και το ποσό των
10.000 € ως δωρεά από τη διοργάνωση των βραβείων
υπέρ της λειτουργίας του συλλόγου τους

Βραβείο στον Έλληνα ερευνητή
Η τελετή συνεχίστηκε με το βραβείο Galien
Scientific Research Award το οποίο επιβραβεύει
έναν Έλληνα ερευνητή ή μια ερευνητική ομάδα για
το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο που οδήγησε

Ποιοι τιμήθηκαν με το βραβείο Prix
Galien στη φετινή 3η απονομή
Όπως κάθε χρόνο η τελετή απονομής των

διεθνούς

φήμης φαρμακευτικών βραβείων Prix
Galien πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών τιμώντας και αναγνωρίζοντας τη
φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία καταδεικνύοντας
για ακόμη μια φορά το σπουδαίο τους
ρόλο
Την τελετή απονομής τίμησαν με την παρουσία
του η Α.Ε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πρωταθλήτρια Σκοποβολής Άννα Κορακάκη
Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι ποτέ άλλοτε
δύο τόσο βαθιά τεχνοκρατικές έννοιες όπως είναι
η Έρευνα και η Καινοτομία δεν ενσωματώνουν
τόσο σθεναρά στο περιεχόμενο τους την έννοια
της Ελπίδας Ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας η
έρευνα και η ανάπτυξη είναι συνώνυμα της προόδου
ενώ η καινοτομία είναι αυτή που αλλάζει τα

κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος η Α.Ε ο Πρέσβης
των ΗΠΑ κ Geoffrey Pyatt ο πρώην
κ Αντώνης Σαμαράς ο Υπουργός
Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής κ Παναγιώτης
Κουρουμπλής ο Αντιπρόεδρος της Ν.Δ κ Κωστής
Χατζηδάκης ο Τομεάρχης Εξωτερικών της
Ν.Δ κ Γιώργος Κουμουτσάκος ο Τομεάρχης
Υγείας της Ν.Δ κ Βασίλης Οικονόμου η Τομεάρχης
Υγείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κα
Εύη Χριστοφιλοπούλου η Πρέσβυς Καλής
της UNESCO κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη
η Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση
κα Άννα Διαμαντοπούλου ο Πρόεδρος του

δεδομένα για την ανθρώπινη
διεξαγωγή
των βραβείων Prix Galien για τρίτη φορά στην
εμπεριέχουν αυτό τον ισχυρό συμβολισμό

Ιδρύματος Coeurs Pour Tous κ Αυξέντιος Κα
λαγκός ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού
κ Αλκιβιάδης Στεφανής εκπρόσωποι της

Το ανθρωπιστικό βραβείο στην Αλίκη Περρωτή
Συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η απονομή
του Ανθρωπιστικού Βραβείου Pro Bono
Humanum το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει
μια σπουδαία προσωπικότητα που έχει συνεισφέρει
σημαντικά στο χώρο της υγείας στη χώρα μας
και απονεμήθηκε φέτος από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ Προκόπιο Παυλόπουλο στη

πρωθυπουργός

Θελήσεως

Στρατιωτικής Ηγεσίας καθώς και άλλοι Πρόεδροι
Οργανισμών Φορέων και Συλλόγων
Στην ομιλία της η Προέδρος των Prix Galien
Greece Τζένη Περγιαλιώτου
αναφέρθηκε
στο στόχο η επιστήμη και η υγεία να μην έχουν
σύνορα η καινοτομία κι η εξέλιξη να είναι στην
υπηρεσία των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής
χρώματος κοινωνικής δύναμης και οικονομικού
υπόβαθρου Αναφέρθηκε επίσης στο όραμα των
Prix Galien Greece να αποτελέσουμε το συνδετικό
κρίκο μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας των
ερευνητών των ασθενών και της κοινωνίας αλλά
εστίασε και στην αναγκαιότητα της έρευνας και
της ανάγκης επιβράβευσης των συλλόγων ασθενών
που δίνουν μεγάλο αγώνα και η κοινωνία
πρέπει να ακούσει και να μάθει μέσα από τη δική
τους εμπειρία πώς μπορεί να προλάβει μια νόσο
να συμπαρασταθεί σε έναν χρονίως πάσχοντα να
αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας
Προκειμένου να αποδείξει έμπρακτα την άρρηκτη
σχέση των καινοτόμων φαρμάκων με την
ίδια τη ζωή η κα Περγιαλιώτου απένειμε έπαινο
τιμής στην Κατερίνα Αθανασιάδου ένα νέο κορίτσι
από τη θεσσαλονίκη που με τη δύναμη ψυχής
της και την πολύτιμη συνδρομή των καινοτόμων
θεραπειών κέρδισε μια δεύτερη ευκαιρία στη
ζωή Τον τιμητικό έπαινο παρέδωσε στην Κατερίνα
Αθανασιάδου η Ολυμπιονίκης και Παγκόσμια

ζωή Η

Ελλάδα

αφού ιδιαίτερα για την πατρίδα μας η έρευνα
και η ανάπτυξη στην Υγεία συμβολίζουν και
το μονόδρομο μέσα από τον οποίο
περνάει και η θεραπεία για την πρωτοφανή και
πολυσύνθετη κρίση που βιώνουμε την τελευταία
οκταετία Η επένδυση στην καινοτομία της Υγείας
για τη χώρα μας δεν αποτελεί μόνο φάρμακο για
τους Έλληνες ασθενείς αλλά και για την Ελληνική
καταδεικνύουν

οικονομία

μεγάλη Ελληνίδα ευεργέτιδα Αλίκη Περρωτή
για τη σημαντική συνεισφορά της στο χώρο της
Υγείας της Παιδείας και της Κοινωνικής Ιατρικής
στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Βραβείο στους συλλόγους ασθενών
Μία ακόμα σημαντική στιγμή της βραδιάς ήταν η
απονομή του βραβείου Patient Initiative Award
Το βραβείο αυτό ως στόχο του έχει να ενδυναμώσει
την αναγνωρισιμότητα των συλλόγων
ασθενών αλλά και να τους παρακινήσει ώστε να

αυξήσουν τις δραστηριότητες τους εξασφαλίζοντας
την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ασθενών
τόσο στην ενημέρωση όσο και στις παροχές
υγείας
Η κα Agata Jakoncic Διευθύνουσα Σύμβουλος
της MSD για την Ελλάδα Κύπρο και Μάλτα
στο χαιρετισμό της πριν την απονομή του Βραβείου
Συλλόγων Ασθενών Patient Initiative Award
αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία συμμετοχής
των ασθενών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
ανάπτυξης και αξιοποίησης των θεραπειών
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το βραβείο

σε σημαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους μας
Το συγκεκριμένο βραβείο προλόγισε ο κ Matti
Arvela General Manager Amgen Hellas Greece

Cyprus επισημαίνοντας ότι
είμαστε υπερήφανοι
για την απονομή του Galien Scientific Research
Award που αναγνωρίζει και επιβραβεύει Έλληνες
ερευνητές που έχουν συμβάλει σημαντικά στην
έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών προϊόντων
ή μεθόδων για τη διάγνωση ή τη θεραπεία
προς όφελος των ασθενών
Το βραβείο απονεμήθηκε στον Νεκτάριο Τα

βερναράκη Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου

στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Διευθυντή
Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας
και Βιοτεχνολογίας καθηγητή της Ιατρικής Σχολής
στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για το σπουδαίο
ερευνητικό του έργο στην Ελλάδα Παραλαμβάνοντας
το βραβείο του ο κ Ταβερναράκης ευχαρίστησε
τους δασκάλους τους και μέντορές του και
τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν οι
Έλληνες ερευνητές το σημαντικό έργο που επιτελούν
και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια
παρά τις αντίξοες συνθήκες που συναντούν στη
χώρα μας

βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των
βραβείων νικητές των οποίων είναι
ανά κατηγορία οι εξής
Η

φαρμακευτικών

Καλύτερο Φαρμακευτικό Προϊόν
Osimertinib

της

φαρμακευτικής

εταιρείας

AstraZeneca

Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν
Nivolumab της φαρμακευτικής εταιρείας BMS
Pembrolizumab της φαρμακευτικής εταιρείας MSD

Καλύτερο Ορφανό Φάρμακο για σπάνια πάθηση
Nintedanib
της
φαρμακευτικής
Boehringer Ingelheim

εταιρείας

Καλύτερη Ιατρική Συσκευή ή Διαγνωστικό
ή Μηχάνημα ή Βιοδείκτης ή Ιατροτεχνο
λογικό Προϊόν
cobas EGFR Mutation Test ν2 της εταιρίας Roche
Εργαλείο

Diagnostics Hellas
Την απονομή των φαρμακευτικών βραβείών
Prix Galien Greece έθεσαν υπό την αιγίδα τους το

Pharma Innovation Forum ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Ελλάδος ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος η Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών 5
Φαρμακευτικών

