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Διάκριση για τον Σύλλογο Ασθενών µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017, ο Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνας, µέλος της
ΠΟΑµΣΚΠ, βραβεύτηκε στα PRIX GALIEN GREECE 2017, λαµβάνοντας το βραβείο Συλλόγου Ασθενών, το
Patient Initiative Award, ανάµεσα σε 32 υποψηφιότητες.

Ο διεθνής θεσµός των Prix Galien, γνωστά και ως Νόµπελ καινοτοµίας, εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα το 2015,
και η κατηγορία Βραβείο Συλλόγου Ασθενών αποσκοπεί στο να εξαίρει τον καταλυτικό τους ρόλο στην
αναβάθµιση της ποιότητας των Ασθενών. 

Στην τελετή απονοµής, που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παραβρεθεί ο πρόεδρος της
Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέως πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς, υπουργοί,
βουλευτές, πλήθος επιστηµόνων, εκπρόσωποι Φαρµακευτικών εταιρειών και Συλλόγων Ασθενών. Το
βραβείο παρέλαβε εκ µέρους του Συλλόγου, η κ. Βάσω Μαράκα, η οποία συγκινηµένη τόνισε πως τόσο τα
ΑµΣΚΠ όσο και τα προβλήµατά τους πρέπει να βγουν από την αφάνεια.
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To pembrolizumab της MSD αναδείχθηκε ως Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν
στα Prix Galien Ελλάδος 2017

Τον τίτλο του καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος έλαβε το Pembrolizumab της MSD στην 

φετινή τελετή απονοµής των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Ελλάδος, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Prix Galien, αποτελούν το σηµαντικότερο θεσµό βράβευσης της παγκόσµιας 

φαρµακευτικής βιοµηχανίας µε σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση εξαιρετικών 

φαρµακευτικών επιτευγµάτων που συµβάλλουν στη µακροβιότερη και  ποιοτικότερη ζωή 

των ασθενών. Τα κριτήρια για την ανάδειξη του καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος 

των Prix Galien αξιολογούν ποιά ήταν η καινοτοµία κατά την πορεία ανάπτυξης του 

προϊόντος, τον τρόπο δράσης του, την κλινική του χρησιµότητα, καθώς και το όφελός του 

για το µέλλον της ιατρικής επιστήµης από την εισαγωγή του προϊόντος στην κλινική πράξη. 

 

Το βραβείο παρέλαβαν η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και 
Μάλτας και ο Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, Business Unit Oncology. «Το σηµερινό βραβείο 

είναι µια αναγνώριση της φαρµακευτικής έρευνας και καινοτοµίας και της συµβολής τους 

στην υγεία του πληθυσµού και στην ευηµερία της κοινωνίας. Σε αυτό το βραβείο βλέπουµε 

τα πρόσωπα όλων των ανθρώπων που εργάζονται καθηµερινά για να βρουν νέα φάρµακα 

που θα δώσουν λύσεις σε σοβαρά νοσήµατα. Από τους ερευνητές που βρίσκονται στα 

εργαστήρια µέχρι τους εργαζόµενους της εταιρίας που προσπαθούν να φέρουν πιο κοντά 

θεραπείες σε ασθενείς που τις χρειάζονται, προσφέροντας µια καλύτερη ζωή αλλά κυρίως 

την ελπίδα», σχολίασε η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας. 

                             

«Η αναγνώριση του pembrolizumab από το θεσµό των Prix Galien µας κάνει 
υπερήφανους και τιµά το τµήµα Ογκολογίας της MSD. Από την πρώτη κλινική µελέτη του 

pembrolizumab µέχρι σήµερα που βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 400 µελέτες για 30 

διαφορετικές µορφές καρκίνου, το pembrolizumab έχει δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα σε 

ασθενείς µε µεταστατικό µελάνωµα και µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα. Το πιο 

σηµαντικό όµως είναι ότι σήµερα υπάρχουν ασθενείς που λόγω αυτών των καινοτόµων 

θεραπειών κατάφεραν να αντιµετωπίσουν την ασθένεια τους και να βρίσκονται σήµερα 

κοντά µας» δήλωσε σχετικά ο Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, Business Unit Oncology. 

 

Σχετικά µε το pembrolizumab

Το pembrolizumab είναι ένα εξανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα, το οποίο δρα 

αυξάνοντας την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήµατος του ανθρώπου να εντοπίζει 
και να καταπολεµά τα νεοπλασµατικά κύτταρα. Το pembrolizumab εµποδίζει την 

αλληλεπίδραση µεταξύ του PD-1 και των συνδετών του, PD-L1 και PD-L2, ενεργοποιώντας 
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έτσι τα Τ λεµφοκύτταρα που µπορεί να επηρεάσουν και τα νεοπλασµατικά αλλά και τα υγιή 

κύτταρα. 

Στη φωτογραφία από στιγµιότυπο της απονοµής, απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.:
Χαράλαµπος Σ. Ρούσσος, MD, PhD, MRS, FRCP(C), καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και McGill του
Μόντρεαλ, Ακαδηµαϊκός
 Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας
 Στυλιανός Ε. Αντωναράκης,  Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου της Γενεύης
 Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, Business Unit Oncology

http://www.ygeia360.gr/medicine/item/25039-to-pembrolizumab-tis-msd-anadeixthike-os-kalytero-viotexnologiko-proion-sta-prix-galien-ellados-2017


http://ygeia.tanea.gr/

 Publication date: 06/04/2017 20:07

 Alexa ranking (Greece): 362

 http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=26650&la=1

ΑstraZeneca: Σηµαντική διάκριση στα βραβεία Prix Galien

Αθήνα , 06 Απριλίου 2017 – Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib
έλαβε η AstraZeneca, στα διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece 2017 που
πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Έλενα Χουλιάρα, πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε:
«Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη διάκριση σε ένα τόσο σηµαντικό θεσµό όπως τα Prix Galien
Greece. Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό
εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους
περιορισµένους πόρους του συστήµατος υγείας. Είµαστε περήφανοι που έχουµε στο pipeline µας το
Οsimertinib, και µπορούµε να το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς.»

Τα διεθνώς αναγνωρισµένα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece διοργανώθηκαν για τρίτη φορά στη
χώρα µας επιβραβεύοντας και φέτος την επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε µια λαµπρή τελετή
παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσία της χώρας µας.

Σχετικά  µε την AstraZeneca

Η AstraZeneca είναι µια παγκόσµια, βασιζόµενη στην καινοτοµία βιοφαρµακευτική εταιρεία η οποία
επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εµπορία συνταγογραφούµενων φαρµάκων, κυρίως στον
τοµέα τωνκαρδιαγγειακών, µεταβολικών, αναπνευστικών, φλεγµονωδών, αυτοάνοσων, ογκολογικών,
λοιµωδών και νευροψυχιατρικών παθήσεων (νευροεπιστηµών). Η AstraZeneca δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόµα της φάρµακα χρησιµοποιούνται από εκατοµµύρια ασθενών
παγκοσµίως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.astrazeneca.com

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=26650&la=1
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Διάκριση για το Osimertinib στα PRIX GALIEN Greece 2017

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το αντικαρκινικό σκεύασµα Osimertinib έλαβε
η AstraZeneca, στα διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία  Prix Galien Greece 2017.

Σχολιάζοντας τη σηµαντική αυτή διάκριση η Πρόεδρος & Διευθύνουσα  Σύµβουλος της AstraZeneca
Ελλάδος και Κύπρου, Έλενα  Χουλιάρα , ανέφερε: «Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν την
κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους περιορισµένους πόρους του συστήµατος
υγείας». Και πρόσθεσε: «Είµαστε περήφανοι που έχουµε στο pipeline µας το Οsimertinib, και µπορούµε να
το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς». 

 

http://virus.com.gr/diakrisi-gia-to-osimertinib-sta-prix-galien-greece-2017/


http://www.tanea.gr/news/greece/

 Publication date: 06/04/2017 21:25

 Alexa ranking (Greece): 362

 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5437654/diakrish-gia-ton-syllogo-asthenw...

Διάκριση για τον Σύλλογο Ασθενών µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017, ο Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνας, µέλος της
ΠΟΑµΣΚΠ, βραβεύτηκε στα PRIX GALIEN GREECE 2017, λαµβάνοντας το βραβείο Συλλόγου Ασθενών, το
Patient Initiative Award, ανάµεσα σε 32 υποψηφιότητες.

Ο διεθνής θεσµός των Prix Galien, γνωστά και ως Νόµπελ καινοτοµίας, εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα το 2015,
και η κατηγορία Βραβείο Συλλόγου Ασθενών αποσκοπεί στο να εξαίρει τον καταλυτικό τους ρόλο στην
αναβάθµιση της ποιότητας των Ασθενών. 

Στην τελετή απονοµής, που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παραβρεθεί ο πρόεδρος της
Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέως πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς, υπουργοί,
βουλευτές, πλήθος επιστηµόνων, εκπρόσωποι Φαρµακευτικών εταιρειών και Συλλόγων Ασθενών. Το
βραβείο παρέλαβε εκ µέρους του Συλλόγου, η κ. Βάσω Μαράκα, η οποία συγκινηµένη τόνισε πως τόσο τα
ΑµΣΚΠ όσο και τα προβλήµατά τους πρέπει να βγουν από την αφάνεια.

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5437654/diakrish-gia-ton-syllogo-asthenwn-me-sklhrynsh-kata-plakas/
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To pembrolizumab το Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν στα PrixGalien

 Τον τίτλο του καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος έλαβε το Pembrolizumab της MSD στην φετινή τελετή
απονοµής των φαρµακευτικών βραβείων PrixGalien Ελλάδος, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα PrixGalien, αποτελούν το σηµαντικότερο θεσµό βράβευσης της παγκόσµιας φαρµακευτικής βιοµηχανίας
µε σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση εξαιρετικών φαρµακευτικών επιτευγµάτων που συµβάλλουν στη
µακροβιότερη και  ποιοτικότερη ζωή των ασθενών. Τα κριτήρια για την ανάδειξη του καλύτερου
βιοτεχνολογικού προϊόντος των PrixGalien αξιολογούν ποιά ήταν η καινοτοµία κατά την πορεία ανάπτυξης
του προϊόντος, τον τρόπο δράσης του, την κλινική του χρησιµότητα, καθώς και το όφελός του για το
µέλλον της ιατρικής επιστήµης από την εισαγωγή του προϊόντος στην κλινική πράξη.  

Το βραβείο παρέλαβαν η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας και ο
Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, Business Unit Oncology, λέγοντας, ότι η αναγνώριση του
pembrolizumab από το θεσµό των PrixGalien τους κάνει υπερήφανους και τιµά το τµήµα Ογκολογίας της
MSD. 

Όπως είπαν, από την πρώτη κλινική µελέτη του pembrolizumab µέχρι σήµερα που βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερες από 400 µελέτες για 30 διαφορετικές µορφές καρκίνου, το pembrolizumab έχει δείξει
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα σε ασθενείς µε µεταστατικό µελάνωµα και µη µικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύµονα. 

«Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι σήµερα υπάρχουν ασθενείς που λόγω αυτών των καινοτόµων θεραπειών
κατάφεραν να αντιµετωπίσουν την ασθένεια τους και να βρίσκονται σήµερα κοντά µας» δήλωσε σχετικά ο
Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, BusinessUnitOncology. 

http://www.sofokleousin.gr/archives/339007.html
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Σηµαντική διάκριση για το Osimertinib της ΑstraZeneca

 Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib έλαβε η AstraZeneca, στα
διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία  Prix Galien Greece 2017 που πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

Η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε
πολύ χαρούµενη  για αυτή τη διάκριση ενώ, σηµείωσε ότι το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα της προσέγγισής της εταιρείας στον σχεδιασµό εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν
την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι συγχρόνως τους περιορισµένους πόρους του
συστήµατος υγείας. 

http://www.sofokleousin.gr/archives/339226.html
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Διάκριση για τον Σύλλογο Ασθενών µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Διάκριση για τον Σύλλογο Ασθενών µε
Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Επικαιρότητα

Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017, ο Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνας, µέλος της
ΠΟΑµΣΚΠ, βραβεύτηκε στα PRIX GALIEN GREECE 2017, λαµβάνοντας...

Δείτε περισσότερα: tanea.gr

http://www.sepe.gr/gr/Headlines/headlines-article/8798912/diakrisi-gia-ton-syllogo-asthenwn-me-sklirynsi-kata-plakas/


http://www.rethnea.gr/

 Publication date: 05/04/2017 20:36

 Alexa ranking (Greece): 6681

 http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=42880

Βραβείο Prix Galien στον καθηγητή - ερευνητή του ΙΤΕ Κρήτης Ν. Ταβερναράκη

• Τιµήθηκε για τα σηµαντικά επιστηµονικά του επιτεύγµατα σε σχέση µε τη γήρανση, το
νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και µάθηση

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης τιµήθηκε µε το
Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific Research Award, σε µία λαµπρή τελετή που πραγµατοποιήθηκε
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 1η Απριλίου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της
Δηµοκρατίας κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου.
To βραβείο Galien Scientific Research Award επιβραβεύει Έλληνες επιστήµονες ή ερευνητικές οµάδες
που έχουν συµβάλει αποδεδειγµένα µε επιστηµονικές εργασίες αιχµής και σπουδαία επιτεύγµατα στην
προαγωγή των επιστηµών, έχοντας οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών, προϊόντων ή µεθόδων
για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών, µε σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας. Ο
νικητής πέρα από το χρυσό µετάλλιο των Prix Galien, επιβραβεύεται µε τιµητική αµοιβή της τάξης των
10.000 €.
Απονέµοντας τα βραβεία, το Ίδρυµα Galien έχει ως στόχο να ενισχύσει το δηµιουργικό έργο των
Ελλήνων 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 Ταβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για τα σηµαντικά
επιστηµονικά του επιτεύγµατα σε σχέση µε τη γήρανση, το νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και
µάθηση.
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθυντής της
Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής
Μοριακής Βιολογίας Συστηµάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης, Διευθυντής του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, και Διευθυντής
Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του
Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της
Θεσσαλονίκης, είναι διδάκτορας του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκπόνησε
µεταδιδακτορικές σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µελέτη των µοριακών µηχανισµών που διέπουν τη
λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήµατος. Με τις επιστηµονικές του µελέτες, 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 και της βιολογίας του κυττάρου.
Έχει δηµοσιεύσει δεκάδες επιστηµονικά συγγράµµατα σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και
βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Η
ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται µε χρηµατοδοτήσεις
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισµούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση. Είναι
εκλεγµένο µέλος του Επιστηµονικού Συµβούλιου του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Έρευνας (ERC), του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών
(Academia Europaea). Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ.
Για το σύνολο της επιστηµονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί µε σηµαντικές διεθνείς κι εθνικές
διακρίσεις, µεταξύ των οποίων χρηµατοδότηση από το ειδικό πρόγραµµα για την Προώθηση της
Καινοτοµίας και δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωµένους Ερευνητές του ERC. Είναι δε από τους
πρώτους στην Ευρώπη που έχουν πετύχει 2 επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό αυτό
πρόγραµµα, και ο µόνος µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. Έχει επίσης τιµηθεί µε το Ακαδηµαϊκό Βραβείο
Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύµατος Μποδοσάκη στον τοµέα των Βιοϊατρικών Επιστηµών, το
Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύµατος Alexander von Humboldt της Γερµανίας, το
Επιστηµονικό Βραβείο του Εµπειρίκειου Ιδρύµατος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστηµών
της Ακαδηµίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας
(EMBO), τη Μεταδιδακτορική Υποτροφία του διεθνούς οργανισµού Human Frontier Science Program
Organization (HFSPO), καθώς και το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ.

http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=42880
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Σηµαντική διάκριση για την ΑstraZeneca στα βραβεία “Prix Galien Greece 2017”:
Το Osimertinib Καλύτερο Φαρµακευτικό Προϊόν

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib έλαβε η AstraZeneca, στα
διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece 2017 που πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

Η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε:
«Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη διάκριση

σε ένα τόσο σηµαντικό θεσµό όπως τα Prix Galien Greece. Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό εξατοµικευµένων

φαρµάκων που προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους περιορισµένους
πόρους του συστήµατος υγείας. Είµαστε περήφανοι που έχουµε

στο pipeline µας το Οsimertinib, και µπορούµε να το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς.»

Τα διεθνώς αναγνωρισµένα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece διοργανώθηκαν για τρίτη φορά στη
χώρα µας επιβραβεύοντας και φέτος την

επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε µια λαµπρή τελετή παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων και
εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσία της χώρας µας.

http://www.praktoreio-ygeias.gr/article/4764/Simantiki-diakrisi-gia-tin-AstraZeneca-sta-brabeia--%E2%80%9CPrix-Galien-Greece-2017%E2%80%9D:--To-Osimertinib-Kalutero-Farmakeutiko-Proion


http://www.palo.gr/

 Publication date: 06/04/2017 16:04

 Alexa ranking (Greece): 872

 http://www.palo.gr/multimedia/epixeirhmatika-nea/diakrisi-toy-pembrolizumab-sta...

Διάκριση του pembrolizumab στα Prix Galien Greece 2017
Τον τίτλο του καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος έλαβε το Pembrolizumab, στην φετινή τελετή
απονοµής των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Ελλάδος. Το pembrolizumab είναι ένα
εξανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα, το οποίο δρα αυξάνοντας την ικανότητα του ανοσοποιητικού
συστήµατος του ανθρώπου να εντοπίζει και να καταπολεµά τα νεοπλασµατικά κύτταρα. Το pembrolizumab
εµποδίζει την......

http://www.palo.gr/multimedia/epixeirhmatika-nea/diakrisi-toy-pembrolizumab-sta-prix-galien-greece-2017/15911620/
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Σηµαντική διάκριση για την ΑstraZeneca στα βραβεία “Prix Galien Greece 2017”

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για  το Osimertinib έλαβε η
AstraZeneca, στα  διεθνούς κύρους φαρµακευτικά  βραβεία  Prix Galien Greece 2017 που
πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Έλενα  Χουλιάρα , Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου,
δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη διάκριση σε ένα τόσο σηµαντικό θεσµό όπως τα Prix
Galien Greece. Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό
εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους
περιορισµένους πόρους του συστήµατος υγείας. Είµαστε περήφανοι που έχουµε στο pipeline µας το
Οsimertinib, και µπορούµε να το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς.»

Τα διεθνώς αναγνωρισµένα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece διοργανώθηκαν για τρίτη φορά στη
χώρα µας επιβραβεύοντας και φέτος την επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε µια λαµπρή τελετή
παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσία της χώρας µας.

Σχετικά  µε την AstraZeneca

Η AstraZeneca είναι µια παγκόσµια, βασιζόµενη στην καινοτοµία βιοφαρµακευτική εταιρεία η οποία
επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εµπορία συνταγογραφούµενων φαρµάκων, κυρίως στον
τοµέα των καρδιαγγειακών, µεταβολικών, αναπνευστικών, φλεγµονωδών, αυτοάνοσων, ογκολογικών,
λοιµωδών και νευροψυχιατρικών παθήσεων (νευροεπιστηµών). Η AstraZeneca δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόµα της φάρµακα χρησιµοποιούνται από εκατοµµύρια ασθενών
παγκοσµίως.
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Με το ερευνητικό βραβείο Galien Scientific Research Award τιµήθηκε ο πρόεδρος
του ΙΤΕ, Ν. Ταβερναράκης

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης τιµήθηκε µε το Ερευνητικό
Βραβείο Galien Scientific Research Award, σε µία λαµπρή τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών την 1η Απριλίου, υπό την Αιγίδα  του Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου.

 
To βραβείο Galien Scientific Research Award επιβραβεύει Έλληνες επιστήµονες ή ερευνητικές οµάδες που
έχουν συµβάλει αποδεδειγµένα µε επιστηµονικές εργασίες αιχµής και σπουδαία επιτεύγµατα στην
προαγωγή των επιστηµών, έχοντας οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών, προϊόντων ή µεθόδων για
τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών, µε σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας. Ο νικητής πέρα
από το χρυσό µετάλλιο των Prix Galien, επιβραβεύεται µε τιµητική αµοιβή της τάξης των 10.000 €.
Απονέµοντας τα βραβεία, το Ίδρυµα Galien έχει ως στόχο να ενισχύσει το δηµιουργικό έργο των Ελλήνων
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
Ταβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για τα σηµαντικά επιστηµονικά του επιτεύγµατα σε σχέση
µε τη γήρανση, το νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και µάθηση.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθυντής της Κεντρικής
Διεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής Μοριακής
Βιολογίας Συστηµάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης, Διευθυντής του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, και Διευθυντής Ερευνών του
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου
Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης,
είναι διδάκτορας του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκπόνησε µεταδιδακτορικές
σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µελέτη των
µοριακών µηχανισµών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήµατος. Με
τις επιστηµονικές του µελέτες, 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 και της
βιολογίας του κυττάρου. Έχει δηµοσιεύσει δεκάδες επιστηµονικά συγγράµµατα σε έγκριτα διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και
διεθνή έντυπα. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται µε
χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισµούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Είναι εκλεγµένο µέλος του Επιστηµονικού Συµβούλιου του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Έρευνας (ERC), του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών (Academia
Europaea). Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του
ΙΤΕ. Για το σύνολο της επιστηµονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί µε σηµαντικές διεθνείς κι εθνικές
διακρίσεις, µεταξύ των οποίων χρηµατοδότηση από το ειδικό πρόγραµµα για την Προώθηση της
Καινοτοµίας και δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωµένους Ερευνητές του ERC. Είναι δε από τους πρώτους
στην Ευρώπη που έχουν πετύχει 2 επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό αυτό πρόγραµµα, και ο
µόνος µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. Έχει επίσης τιµηθεί µε το Ακαδηµαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας
του Ιδρύµατος Μποδοσάκη στον τοµέα των Βιοϊατρικών Επιστηµών, το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm
Bessel του ιδρύµατος Alexander von Humboldt της Γερµανίας, το Επιστηµονικό Βραβείο του Εµπειρίκειου
Ιδρύµατος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου
Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), τη Μεταδιδακτορική Υποτροφία του
διεθνούς οργανισµού Human Frontier Science Program Organization (HFSPO), καθώς και το Βραβείο
Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ.
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Ειδήσεις
Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017, ο Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνας, µέλος της
ΠΟΑµΣΚΠ, βραβεύτηκε στα PRIX GALIEN GREECE 2017, λαµβάνοντας...
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[MonoNews]: MSD: Διάκριση του pembrolizumab ως Καλύτερο Βιοτεχνολογικό
Προϊόν

Τον τίτλο του καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος έλαβε το Pembrolizumab της MSD στην
φετινή τελετή απονοµής των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Ελλάδος, η οποία
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Prix Galien, αποτελούν το σηµαντικότερο θεσµό βράβευσης της παγκόσµιας φαρµακευτικής βιοµηχανίας
µε σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση εξαιρετικών φαρµακευτικών επιτευγµάτων που συµβάλλουν στη
µακροβιότερη και  ποιοτικότερη ζωή των ασθενών. Τα κριτήρια για την ανάδειξη του καλύτερου
βιοτεχνολογικού προϊόντος των Prix Galien αξιολογούν ποιά ήταν η καινοτοµία κατά την πορεία ανάπτυξης
του προϊόντος, τον τρόπο δράσης του, την κλινική του χρησιµότητα, καθώς και το όφελός του για το
µέλλον της ιατρικής επιστήµης από την εισαγωγή του προϊόντος στην κλινική πράξη.

Το βραβείο παρέλαβαν η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας και ο
Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, Business Unit Oncology. «Το σηµερινό βραβείο είναι µια
αναγνώριση της φαρµακευτικής έρευνας και καινοτοµίας και της συµβολής τους στην υγεία
του πληθυσµού και στην ευηµερία  της κοινωνίας. Σε αυτό το βραβείο βλέπουµε τα  πρόσωπα
όλων των ανθρώπων που εργάζονται καθηµερινά  για  να  βρουν νέα  φάρµακα  που θα
δώσουν λύσεις σε σοβαρά  νοσήµατα . Από τους ερευνητές που βρίσκονται στα  εργαστήρια
µέχρι τους εργαζόµενους της εταιρίας που προσπαθούν να  φέρουν πιο κοντά  θεραπείες σε
ασθενείς που τις χρειάζονται, προσφέροντας µια  καλύτερη ζωή αλλά  κυρίως την ελπίδα»,
σχολίασε η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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[Τα Νέα]: Διάκριση για τον Σύλλογο Ασθενών µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017, ο Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνας, µέλος της
ΠΟΑµΣΚΠ, βραβεύτηκε στα PRIX GALIEN GREECE 2017, λαµβάνοντας το βραβείο Συλλόγου Ασθενών, το
Patient Initiative Award, ανάµεσα σε 32 υποψηφιότητες.
Ο διεθνής θεσµός των Prix Galien, γνωστά και ως Νόµπελ καινοτοµίας, εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα το 2015,
και η κατηγορία Βραβείο Συλλόγου Ασθενών αποσκοπεί στο να εξαίρει τον καταλυτικό τους ρόλο στην
αναβάθµιση της ποιότητας των Ασθενών. 
Στην τελετή απονοµής, που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παραβρεθεί ο πρόεδρος της
Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέως πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς, υπουργοί,
βουλευτές, πλήθος επιστηµόνων, εκπρόσωποι Φαρµακευτικών εταιρειών και Συλλόγων Ασθενών. Το
βραβείο παρέλαβε εκ µέρους του Συλλόγου, η κ. Βάσω Μαράκα, η οποία συγκινηµένη τόνισε πως τόσο τα
ΑµΣΚΠ όσο και τα προβλήµατά τους πρέπει να βγουν από την αφάνεια.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
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Οι top τροφές κατά του καρκίνου του µαστού

Οι top τροφές κατά του καρκίνου του μαστού

Όπως κάποια είδη καρκίνου ανταποκρίνονται διαφορετικά σε
συγεκριμένες θεραπείες, έτσι ανταποκρίνονται και συγκεκριμένες
τροφές. Μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών είναι πολύ σημαντική
όχι απλώς για να τρώτε υγιεινά, αλλά και για να προλάβετε τον 

καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν κοιμάστε αρκετά; Κινδυνεύετε από
καρδιαγγειακά!

Αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό έχουν οι
άνθρωποι που πάσχουν από αυπνία, σύμφωνα με μελέτη που
δημοσιεύεται στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Προληπτικής
Καρδιολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη καρδιοπάθειας το αυξημένο
περικαρδικό λίπος - Εξέταση με υπερήχους

Μία απλή εξέταση, με την οποία ελέγχεται η συσσώρευση λίπους
γύρω από την καρδιά, μπορεί να προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια την
ύπαρξη στεφανιαίας νόσου, σύμφωνα με νέα ευρήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Παίρνετε αρκετό σίδηρο μέσω της διατροφής
σας;

Ο σίδηρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο μελετημένα
ιχνοστοιχεία. Επίσης, αποτελεί ένα από τα πλέον απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη της ζωής
και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Στα ζωικά τρόφιμα,
περίπου το 40% του σιδήρου βρίσκεται συνδεδεμένος στην αίμη και

το 60% ελεύθερος. Στα φυτικά τρόφιμα, όλος ο σίδηρος είναι ελεύθερος. Γράφει ο
διαιτολόγος-διατροφολόγος, Παρασκευάς Παπαχρήστος.

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε τον μαστό σας- Αναλυτικός οδηγός

Παρόλο που όλες οι γυναίκες ξέρουν ότι από μια ηλικία και μετά
πρέπει να κάνουν μαστογραφία, οι περισσότερες δεν είναι
συνεπείς στην ετήσια επανάληψη της εξέτασης. Σύμφωνα μάλιστα
με έρευνες, υπάρχουν και γυναίκες που δεν έχουν κάνει ποτέ
μαστογραφία. Παρακάτω σας δίνουμε τις κινήσεις που πρέπει να
κάνετε βήμα προς βήμα. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές!

Διαβάστε περισσότερα
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ΑΜΦΙΓΑΛ: προϊόντα ποιότητας με εξαγωγές
και στην Αμερική

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η ΑΜΦΙΓΑΛ, κάτι που είχαν τη
δυνατότητα να διαπιστώσουν οι εκπρόσωποι των μέσων
ενημέρωσης, που νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκαν το εργοστάσιο
επεξεργασίας γάλακτος στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας,
παρακολουθώντας μάλιστα τη διαδικασία της τυροκόμησης και

δοκιμάζοντας τα αρίστης ποιότητας τυροκομικά προϊόντα που ήδη έχουν παραχθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Prix Galien: Απονεμήθηκαν τα «Νόμπελ» της
φαρμακοβιομηχανίας

Μέσα από μία λαμπρή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, τα διεθνούς φήμης φαρμακευτικά βραβεία Prix
Galien, τίμησαν και αναγνώρισαν την φαρμακευτική έρευνα και
καινοτομία, καταδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον σπουδαίο
τους ρόλο.

Διαβάστε περισσότερα

Η δερματοσκόπηση σώζει από τον καρκίνο
του δέρματος

Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει σήμερα τα εργαλεία και τις μεθόδους 
για δράσουμε προληπτικά ή θεραπευτικά σε οτιδήποτε εμφανίζει το
δέρμα μας.  
 Η Δερματοσκόπηση είναι η εξέταση που γίνεται από τον
Δερματολόγο για τον έλεγχο των σπίλων ( ελιές) και άλλων βλαβών

στο δέρμα. Γίνεται με ειδικό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει κυρίως έναν φακό σαν
μικροσκόπιο που δίνει την δυνατότητα στον γιατρό  να δει τους χαρακτήρες μιας ελιάς,
ώστε σε πρώιμο στάδιο να αναγνωριστούν επικίνδυνες αλλαγές που θα οδηγούσαν σε
καρκίνο του δέρματος μας εξηγεί η Δερματολόγος Αφροδισιολόγος κυρία Δέσποινα
Αρναούτογλου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Ν. Φλώρινας: Δεν "βγαίνουν" οι
εφημερίες, λένε οι διευθυντές

Υπόμνημα προς τον Διοικητή της ΥΠΕ, του Νοσοκομείου Φλώρινας 
και Τοπικούς Φορείς  υπέβαλλαν οι παθολόγοι και οι καρδιολόγοι 
του νοσοκομείου,  καταγγέλλοντας ότι λόγω έλλειψης ιατρικού
προσωπικού, οι συνθήκες εφημερίας έχουν καταστεί αφόρητες για
τους γιατρούς και επικίνδυνες για την υγεία των ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόσια νοσοκομεία χωρίς φακελάκι» στο
Ηράκλειο

Ημερίδα με θέμα: “Δημόσια Νοσοκομεία χωρίς φακελάκι. Ωθούμε
την Ευθύνη – Ενισχύουμε την Διαφάνεια – Διεκδικούμε την
Αξιοπρέπεια”, διοργανώνει η 7η ΥΠΕ Κρήτης το Σάββατο 8 Απριλίου
2017, 09:00 15:00, στο Δημοτικό Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου.
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2017, 09:00 15:00, στο Δημοτικό Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας: Ανακαινίστηκε η
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - Σε λειτουργία
από 3/4

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας κ.
Θεόδωρος Ρούπας, ανακοινώνει την πλήρη επανέναρξη λειτουργίας
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, από 3 Απριλίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα

AbbVie: Το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
στην Ελλάδα για 3η συνεχόμενη χρονιά

Την πρώτη θέση στα αποτελέσματα της έρευνας «Best Place to
Work 2017» κατέκτησε για άλλη μία φορά η βιοφαρμακευτική
εταιρεία AbbVie. Μετά την πρώτη θέση του 2015 και τη δεύτερη
θέση του 2016 ς η AbbVie βρέθηκε και πάλι φέτοστην κορυφή της
κατηγορίας των 50-250 εργαζομένων. 

Διαβάστε περισσότερα  
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Σηµαντική διάκριση για την  ΑstraZeneca στα βραβεία “Prix Galien Greece 2017”

Το βραβείο δόθηκε για το Osimertinib ως ''καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν''.

Δηµοσίευση: 6 Απριλίου 2017

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib έλαβε η AstraZeneca, στα
διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία  Prix Galien Greece 2017 που πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

Η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε:
«Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη διάκριση σε ένα τόσο σηµαντικό θεσµό όπως τα Prix Galien
Greece. Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό
εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους
περιορισµένους πόρους του συστήµατος υγείας. Είµαστε περήφανοι που έχουµε στο pipeline µας το
Οsimertinib, και µπορούµε να το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς.»

Τα διεθνώς αναγνωρισµένα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece διοργανώθηκαν για τρίτη φορά στη
χώρα µας επιβραβεύοντας και φέτος την επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε µια λαµπρή τελετή
παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσία της χώρας µας.

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib έλαβε η AstraZeneca, στα
διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία  Prix Galien Greece 2017 που πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

Η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε:
«Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη διάκριση σε ένα τόσο σηµαντικό θεσµό όπως τα Prix Galien
Greece. Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό
εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους
περιορισµένους πόρους του συστήµατος υγείας. Είµαστε περήφανοι που έχουµε στο pipeline µας το
Οsimertinib, και µπορούµε να το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς.»

Τα διεθνώς αναγνωρισµένα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece διοργανώθηκαν για τρίτη φορά στη
χώρα µας επιβραβεύοντας και φέτος την επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε µια λαµπρή τελετή
παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσία της χώρας µας.

Νοσοκοµείο Ζακύνθου: Τι συµβαίνει µε τα  χειρουργεία;

Εύλογα ερωτήµατα προκαλεί έγγραφο της επιστηµονικής επιτροπής του νοσηλευτικού ιδρύµατος, στο
οποίο γίνεται λόγος για πειραµατική και µη ασφαλή µέθοδο ... Περισσότερα »

Η διατροφή της νηστείας είναι πάντα  υγιεινή;

Η νηστεία αποτελεί µία πολύ καλή ευκαιρία αποτοξίνωσης, ανανέωσης του οργανισµού και βελτίωσης της
υγείας, εφόσον περιλαµβάνει τις ακόλουθες συστάσεις.... Περισσότερα »

Άγχος: Το νόηµά  του στην ανθρώπινη ύπαρξη

Κάθε γεγονός που µας προκαλεί άγχος είναι και µία κρίση, Τι κρύβεται πίσω από αυτό; Μπορούµε να
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κερδίσουµε κάτι;... Περισσότερα »

Ποια  είναι τα  πιο… καταθλιπτικά  επαγγέλµατα

Αυτά είναι τα δέκα επαγγέλµατα µε τα υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης ανάµεσα στους εργαζόµενους που
τα εξασκούν.... Περισσότερα »

Video - Το πρώτο οργανωµένο Κέντρο Καρδιάς στην Ιδιωτική Υγεία  λειτουργεί στον Όµιλο
ΥΓΕΙΑ

Τα πλέον σύγχρονα τµήµατα καρδιολογίας, επεµβατικής καρδιολογίας, καρδιοχειρουργικής και
απεικόνισης, ο τελευταίας γενιάς τεχνολογικός εξοπλισµός, η µοναδική στην Ελλάδα Υβριδική Χειρουργική
Αίθουσα ... Δείτε το video
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Οι νικητές των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien
Μέσα από µία λαµπρή τελετή, που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τα διεθνούς φήµης
φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, τίµησαν και αναγνώρισαν την φαρµακευτική έρευνα  και
καινοτοµία , καταδεικνύοντας για ακόµη µια φορά τον σπουδαίο τους ρόλο.  

Την τελετή απονοµής τίµησαν µε την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κύριος
Προκόπιος Παυλόπουλος, η Α.Ε. ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt, ο πρώην πρωθυπουργός 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 Θελήσεως της UNESCO κα
Μαριάννα  Βαρδινογιάννη, η Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθµιση, κα Άννα
Διαµαντοπούλου, o Πρόεδρος του Ιδρύµατος «Coeurs Pour Tous» κ. Αυξέντιος Καλαγκός, ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, εκπρόσωποι της Στρατιωτικής Ηγεσίας,
καθώς και άλλοι Πρόεδροι Οργανισµών, Φορέων και Συλλόγων.

Η βραδιά ξεκίνησε µε την οµιλία της Προέδρου των Prix Galien Greece, κας Τζένης Περγιαλιώτου, η
οποία αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς και καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους στην εκδήλωση, τόνισε
χαρακτηριστικά: «Στόχος µας είναι η επιστήµη χωρίς σύνορα, η υγεία χωρίς σύνορα. Η καινοτοµία κι
εξέλιξη στην υπηρεσία των ανθρώπων, όπου υπάρχει άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος,
κοινωνικής δύναµης και οικονοµικού υπόβαθρου. Όραµα των Prix Galien Greece 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».

Στη συνέχεια της οµιλίας της η κα Περγιαλιώτου εστίασε στην αναγκαιότητα της έρευνας και της
ανάγκης επιβράβευσης των συλλόγων ασθενών: «Θέλουµε να ευαισθητοποιήσουµε την Πολιτεία για την
ανεκτίµητη αξία των καινοτόµων προϊόντων και των νέων τεχνολογιών για την υγεία όλων µας. Για το
λόγο αυτό αναδεικνύουµε το σπουδαίο έργο των Ελλήνων ερευνητών που, όχι µόνο οδηγεί στην
ανακάλυψη αποτελεσµατικών φαρµάκων, αλλά συµβάλλει στην έλευση κλινικών µελετών στη χώρα
µας, που αποτελούν αναµφίβολα ένα σηµαντικό πόλο τόνωσης της εθνικής οικονοµίας. Επιδιώκουµε να
παρακινήσουµε τους Συλλόγους Ασθενών να δραστηριοποιηθούν ακόµη περισσότερο. Και τους
επιβραβεύουµε όταν το κάνουν. Γιατί 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
Θεσααλονίκη, 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
Πρωταθλήτρια  Σκοποβολής, κα  Άννα  Κορακάκη

Την απονοµή των φαρµακευτικών βραβείών Prix Galien Greece – εφάµιλλων των βραβείων Νόµπελ –
έθεσαν υπό την αιγίδα τους το Pharma Innovation Forum, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών
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.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. 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 στον 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, εµπεριέχουν 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 Έλληνες ασθενείς, αλλά και για την
Ελληνική οικονοµία». 
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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. 

Το συγκεκριµένο βραβείο απονεµήθηκε φέτος από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κύριο Προκόπιο
Παυλόπουλο στην «µεγάλη» Ελληνίδα ευεργέτιδα κα Αλίκη Περρωτή, για τη σηµαντική συνεισφορά της
στο χώρο της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η κα Αλίκη Περρωτή στη µνήµη των γονιών της δώρισε ένα τεράστιο ποσό της περιουσίας της για την
ανέγερση του «Κωνσταντοπούλειου» Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας και τον εξοπλισµό του µε υπερσύγχρονα
διαγνωστικά µηχανήµατα, νέες πτέρυγες και χειρουργικά τµήµατα, ενώ στο Κέντρο Καινοτόµου Ιατρικής
στο John Hopkins της Βαλτιµόρης, ίδρυσε την έδρα «Αλίκη Περρωτή», η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη
καινοτόµων µεθόδων στην περίθαλψη των ασθενών και στην ιατρική έρευνα. Τέλος, η κα Αλίκη Περρωτή
ίδρυσε το κολλέγιο «Δηµήτρη Περρωτή» στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, το πρώτο
ιδιωτικό ίδρυµα ανώτερων γεωργικών σπουδών της περιοχής, το οποίο εφοδιάζει µε γνώσεις και στόχους
τα αυριανά ηγετικά στελέχη στον τοµέα της γεωργίας, της γεωργικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας
τροφίµων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Παραλαµβάνοντας το βραβείο της η κα Αλίκη Περρωτή ανάφερε µεταξύ άλλων ότι : «Με µεγάλη
συγκίνηση και αίσθηµα ευθύνης παραλαµβάνω σήµερα το βραβείο Pro Bono Humanum. Στη µακροχρόνια
ενασχόληση µου µε αυτόν τον τοµέα επιδίωξα επίµονα να µείνω µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας.
Η µοναδική µου ανταµοιβή ήταν να βλέπω τις ζωές των συνανθρώπων µου να µεταµορφώνονται µέσα
από προηγµένες υπηρεσίες υγείας. Ο πρωταγωνιστής στο µυαλό µου ήταν και θα είναι πάντα ο
ασθενής. Ο συνάνθρωπός µας που στις πιο ευάλωτες στιγµές του εναποθέτει τις ελπίδες του στο
σύστηµα υγείας». Συνεχίζοντας την οµιλία της η κα Αλίκη Περρωτή ανέφερε: «Το κίνητρό µου για την
ενασχόληση µε την υγεία ήταν να πραγµατοποιήσω το όνειρο του πατέρα µου, Θεόδωρου
Κωνσταντόπουλου, για την ανακούφιση και την υποστήριξη των ασθενέστερων. Αρχικά επιλέξαµε µια
υποβαθµισµένη συνοικία της Αθήνας και ήµασταν αποφασισµένοι να εδραιώσουµε ένα σύγχρονο δηµόσιο
νοσοκοµείο µε πρωτοποριακές εγκαταστάσεις. Σχεδόν 30 χρόνια µετά µπορώ να πω περήφανα ότι το
«Κωνσταντοπούλειο» πέτυχε την αποστολή του και ανταποκρίθηκε στο όραµα του πατέρα µου. Αυτό
επιτεύχθηκε µέσα από τη συνεχή προσφορά του ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού
προσωπικού. Σήµερα, συνεχίζω να στηρίζω το νοσοκοµείο µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, µε
µοναδικό µου γνώµονα την παροχή υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών σε αυτούς που τις χρειάζονται
περισσότερο». Κλείνοντας την οµιλία της η κα Περρωτή είπε: «Σε στιγµές δύσκολες, οπού η πίστη µας
δοκιµάζεται και οι οικονοµικές δυνατότητες µεγάλων κοινωνικών στρωµάτων είναι περιορισµένες είναι
εύκολο να κρυφτούµε πίσω από τα προσωπικά µας προβλήµατα και να ξεχάσουµε ότι οποιαδήποτε
συνεισφορά, όσο µικρή για εµάς, µπορεί να µεταµορφώσει τη ζωή των συνάνθρωπών µας. Ένα πιάτο
ζεστό φαΐ, ένα χαµόγελο, µια αγκαλιά θα κάνουν την Ελλάδα µας, που δοκιµάζεται, έναν καλύτερο
τόπο. Το βραβείο Pro Bono Humanum µε τιµά βαθύτατα. Το αφιερώνω στους αγαπηµένους µου γονείς,
Θεόδωρο και Μαρούλα Κωνσταντοπούλου, που µε µεγάλωσαν µε στοργή και αγνές ανθρωπιστικές αξίες
και σίγουρα µε κοιτούν συγκινηµένοι από ψηλά».

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.

H 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. Όπως επεσήµανε, αν και έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, για να
αποκτήσουν οι ασθενείς το ρόλο που τους αναλογεί, θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων για τον καθορισµό των υγειονοµικών προτεραιοτήτων αλλά και της στόχευσης των
προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει απαραίτητα να αξιοποιείται η άποψή τους σε
θέµατα αποτελεσµατικότητας και αξίας των φαρµάκων καθώς και συµµόρφωσης των ασθενών.
«Πρωτοβουλίες, λοιπόν που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την συνεισφορά των Συλλόγων Ασθενών
συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και αν µη τι άλλο είναι αξιέπαινες», σχολίασε η κ. Jakoncic.

Στη διαδικασία αξιολόγησης για το βραβείο 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
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(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.

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 σε σηµαντικά
οφέλη για τους συνανθρώπους µας. 

Το συγκεκριµένο βραβείο προλόγισε ο κ. Matti Arvela, General Manager Amgen Hellas, Greece & Cyprus,
αιτιολογώντας απόλυτα τη συγκεκριµένη απόφαση της εταιρίας του: "Η Amgen, πρωτοπόρος στο χώρο
της βιοτεχνολογίας και της έρευνας από το 1980, στηρίζει το θεσµό των Prix Galien από την πρώτη του
κιόλας άφιξη στη Ελλάδα, κατανοώντας την ζωτικής σηµασίας ανάγκη να επενδύσει η χώρα στην
αναγνώριση της φαρµακευτικής καινοτοµίας. Αναδεικνύοντας την αξία της καινοτοµίας, ο θεσµός των
Prix Galien συµβάλλει στο διάλογο για τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα
ευνοεί τη διενέργεια της φαρµακευτικής έρευνας και θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε
καινοτόµες θεραπείες.  Υπό το πρίσµα αυτό, 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 Ταβερναράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
στο Ίδρυµα  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».

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

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 εταιρείας Boehringer Ingelheim 

Καλύτερη Ιατρική Συσκευή ή Διαγνωστικό Εργαλείο ή Μηχάνηµα  ή Βιοδείκτης ή
Ιατροτεχνολογικό Προϊόν
- cobas® EGFR Mutation Test v2, της εταιρίας Roche Diagnostics (Hellas)
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Το Osimertinib της ΑstraZeneca βραβεύτηκε στα Prix Galien Greece

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρμακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib έλαβε η AstraZeneca, στα
διεθνούς κύρους φαρμακευτικά βραβεία Prix Galien Greece 2017 που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

 

Η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε
πολύ χαρούμενη για αυτή τη διάκριση ενώ, σημείωσε ότι το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα της προσέγγισής της εταιρείας στον σχεδιασμό εξατομικευμένων φαρμάκων που προσφέρουν
την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόμενοι συγχρόνως τους περιορισμένους πόρους του
συστήματος υγείας.

 

Ανθή Αγγελοπούλου
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To pembrolizumab της MSD, Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν στα Prix Galien 2017
Τον τίτλο του καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος έλαβε το Pembrolizumab της MSD στην φετινή τελετή
απονοµής των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Ελλάδος, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τα Prix Galien, αποτελούν το σηµαντικότερο θεσµό βράβευσης της παγκόσµιας
φαρµακευτικής βιοµηχανίας µε σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση εξαιρετικών φαρµακευτικών
επιτευγµάτων που συµβάλλουν στη µακροβιότερη και ποιοτικότερη ζωή των ασθενών. Τα κριτήρια για την
ανάδειξη του καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος των Prix Galien αξιολογούν ποιά ήταν η καινοτοµία
κατά την πορεία ανάπτυξης του προϊόντος, τον τρόπο δράσης του, την κλινική του χρησιµότητα, καθώς
και το όφελός του για το µέλλον της ιατρικής επιστήµης από την εισαγωγή του προϊόντος στην κλινική
πράξη. Το βραβείο παρέλαβαν η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας και ο
Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, Business Unit Oncology. «Το σηµερινό βραβείο είναι µια αναγνώριση της
φαρµακευτικής έρευνας και καινοτοµίας και της συµβολής τους στην υγεία του πληθυσµού και στην
ευηµερία της κοινωνίας. Σε αυτό το βραβείο βλέπουµε τα πρόσωπα όλων των ανθρώπων που εργάζονται
καθηµερινά για να βρουν νέα φάρµακα που θα δώσουν λύσεις σε σοβαρά νοσήµατα. Από τους ερευνητές
που βρίσκονται στα εργαστήρια µέχρι τους εργαζόµενους της εταιρίας που προσπαθούν να φέρουν πιο
κοντά θεραπείες σε ασθενείς που τις χρειάζονται, προσφέροντας µια καλύτερη ζωή αλλά κυρίως την
ελπίδα», σχολίασε η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας. «Η αναγνώριση
του pembrolizumab από το θεσµό των Prix Galien µας κάνει υπερήφανους και τιµά το τµήµα Ογκολογίας της
MSD. Από την πρώτη κλινική µελέτη του pembrolizumab µέχρι σήµερα που βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερες από 400 µελέτες για 30 διαφορετικές µορφές καρκίνου, το pembrolizumab έχει δείξει
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα σε ασθενείς µε µεταστατικό µελάνωµα και µη µικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύµονα. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι σήµερα υπάρχουν ασθενείς που λόγω αυτών των καινοτόµων
θεραπειών κατάφεραν να αντιµετωπίσουν την ασθένεια τους και να βρίσκονται σήµερα κοντά µας»
δήλωσε σχετικά ο Ζαφείρης Γιαννόπουλος, Director, Business Unit Oncology. Σχετικά µε το pembrolizumab Το
pembrolizumab είναι ένα εξανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα, το οποίο δρα αυξάνοντας την
ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήµατος του ανθρώπου να εντοπίζει και να καταπολεµά τα
νεοπλασµατικά κύτταρα. Το pembrolizumab εµποδίζει την αλληλεπίδραση µεταξύ του PD-1 και των
συνδετών του, PD-L1 και PD-L2, ενεργοποιώντας έτσι τα Τ λεµφοκύτταρα που µπορεί να επηρεάσουν και
τα νεοπλασµατικά αλλά και τα υγιή κύτταρα.
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Σηµαντική διάκριση για την ΑstraZeneca στα βραβεία “Prix Galien Greece 2017”:
Το Osimertinib Καλύτερο Φαρµακευτικό Προϊόν

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib έλαβε η AstraZeneca, στα
διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece 2017 που πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

Η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε:
«Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη διάκριση σε ένα τόσο σηµαντικό θεσµό όπως τα Prix Galien
Greece. Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό
εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους
περιορισµένους πόρους του συστήµατος υγείας. Είµαστε περήφανοι που έχουµε στο pipeline µας το
Οsimertinib, και µπορούµε να το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς.»

Τα διεθνώς αναγνωρισµένα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece διοργανώθηκαν για τρίτη φορά στη
χώρα µας επιβραβεύοντας και φέτος την επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε µια λαµπρή τελετή
παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσία της χώρας µας.
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Με το ερευνητικό βραβείο Galien Scientific Research Award τιµήθηκε ο πρόεδρος
του ΙΤΕ

Με ένα ακόµη σηµαντικό βραβείο τιµήθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης, Νεκτάριος
Ταβερναράκης.

Πρόκειται για το Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific Research Award, που απονεµήθηκε πρόσφατα, σε
τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, Π. Παυλόπουλου.

To βραβείο Galien Scientific Research Award, όπως ανακοινώθηκε από το ΙΤΕ, επιβραβεύει Έλληνες
επιστήµονες ή ερευνητικές οµάδες που έχουν συµβάλει αποδεδειγµένα µε επιστηµονικές εργασίες αιχµής
και σπουδαία επιτεύγµατα στην προαγωγή των επιστηµών, έχοντας οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόµων
ιδεών, προϊόντων ή µεθόδων για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών, µε σηµαντικά οφέλη για τους
συνανθρώπους µας.

Ο νικητής, πέρα από το χρυσό µετάλλιο Prix Galien, επιβραβεύεται µε τιµητική αµοιβή της τάξης των 10.000
ευρώ. Τα βραβεία του ιδρύµατος Galien έχουν στόχο να ενισχύσουν το δηµιουργικό έργο των Ελλήνων
επιστηµόνων, να ανταµείψουν τη συνεχή και συνεπή προσπάθεια για την ανάπτυξη της επιστήµης και του
πολιτισµού και να συµβάλουν στη δηµιουργία νέων προτύπων στην ελληνική κοινότητα.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για τα σηµαντικά επιστηµονικά του
επιτεύγµατα σε σχέση µε τη γήρανση, το νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και µάθηση.
Είναι πρόεδρος του ΔΣ και διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας,
τακτικός καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστηµάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης,
διευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής και
διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του
Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης.
Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, είναι διδάκτορας του τµήµατος
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκπόνησε µεταδιδακτορικές σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής.

Όπως σηµειώνει το ΙΤΕ, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µελέτη των µοριακών
µηχανισµών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήµατος. Με τις
επιστηµονικές του µελέτες, 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 και της βιολογίας του
κυττάρου. Έχει δηµοσιεύσει δεκάδες επιστηµονικά συγγράµµατα σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα.
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Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται µε χρηµατοδοτήσεις από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισµούς και από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εκλεγµένο µέλος
του Επιστηµονικού Συµβούλιου του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Έρευνας (ERC), του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών (Academia Europaea). Έχει επίσης
διατελέσει διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Για το σύνολο της
επιστηµονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί µε σηµαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, µεταξύ των
οποίων χρηµατοδότηση από το ειδικό πρόγραµµα για την Προώθηση της Καινοτοµίας και δυο
επιχορηγήσεις για καταξιωµένους ερευνητές του ERC.

Είναι δε από τους πρώτους στην Ευρώπη που έχουν πετύχει 2 επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά
ανταγωνιστικό αυτό πρόγραµµα, και ο µόνος µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. Έχει επίσης τιµηθεί µε το
Ακαδηµαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύµατος Μποδοσάκη στον τοµέα των Βιοϊατρικών
Επιστηµών, το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύµατος Alexander von Humboldt της
Γερµανίας, το Επιστηµονικό Βραβείο του Εµπειρίκειου Ιδρύµατος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών
Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής
Βιολογίας (EMBO), τη Μεταδιδακτορική Υποτροφία του διεθνούς οργανισµού Human Frontier Science
Program Organization (HFSPO), καθώς και το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ.

ΙΤΕ Ταβερναράκης

διαβαστε επισης
Συµπληρώστε την παρακάτω φόρµα µε τα στοιχεία και το µήνυµά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια µε υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόµενο που η συντακτική οµάδα κρίνει πως
δεν προσφέρουν στο γόνιµο διάλογο, δεν θα δηµοσιεύονται. Παρακαλούµε να αποφεύγετε τα greeklish.
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Ερευνητικό βραβείο για τον πρόεδρο του ΙΤΕ Νεκτάριο Ταβερναράκη
Με ένα  ακόµη σηµαντικό βραβείο τιµήθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστήµιου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης.

Πρόκειται για το Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific Research Award, που απονεµήθηκε πρόσφατα, σε
τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα του προέδρου της
Δηµοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

To βραβείο Galien Scientific Research Award, όπως ανακοινώθηκε από το ΙΤΕ, επιβραβεύει
Έλληνες επιστήµονες ή ερευνητικές οµάδες που έχουν συµβάλει αποδεδειγµένα  µε
επιστηµονικές εργασίες αιχµής και σπουδαία  επιτεύγµατα  στην προαγωγή των επιστηµών,
έχοντας οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών, προϊόντων ή µεθόδων για  τη διάγνωση
ή τη θεραπεία  ασθενειών, µε σηµαντικά  οφέλη για  τους συνανθρώπους µας.

Ο νικητής, πέρα  από το χρυσό µετάλλιο Prix Galien, επιβραβεύεται µε τιµητική αµοιβή της
τάξης των 10.000 ευρώ.

Τα βραβεία του ιδρύµατος Galien έχουν στόχο να ενισχύσουν το δηµιουργικό έργο των Ελλήνων
επιστηµόνων, να ανταµείψουν τη συνεχή και συνεπή προσπάθεια για την ανάπτυξη της επιστήµης και του
πολιτισµού και να συµβάλουν στη δηµιουργία νέων προτύπων στην ελληνική κοινότητα.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για τα σηµαντικά επιστηµονικά του
επιτεύγµατα σε σχέση µε τη γήρανση, το νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και µάθηση. Είναι πρόεδρος
του ΔΣ και διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, τακτικός
καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστηµάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης, διευθυντής
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής και διευθυντής
Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου
Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης,
είναι διδάκτορας του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκπόνησε µεταδιδακτορικές
σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

Όπως σηµειώνει το ΙΤΕ, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µελέτη των µοριακών
µηχανισµών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήµατος. Με τις
επιστηµονικές του µελέτες, 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 και της βιολογίας του
κυττάρου. Έχει δηµοσιεύσει δεκάδες επιστηµονικά συγγράµµατα σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα.

Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται µε χρηµατοδοτήσεις από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισµούς και από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εκλεγµένο µέλος
του Επιστηµονικού Συµβούλιου του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Έρευνας (ERC), του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών (Academia Europaea). Έχει επίσης
διατελέσει διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Για το σύνολο της
επιστηµονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί µε σηµαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, µεταξύ των
οποίων χρηµατοδότηση από το ειδικό πρόγραµµα για την Προώθηση της Καινοτοµίας και δύο
επιχορηγήσεις για καταξιωµένους ερευνητές του ERC.

Είναι δε από τους πρώτους στην Ευρώπη που έχουν πετύχει δύο επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά
ανταγωνιστικό αυτό πρόγραµµα, και ο µόνος µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. Έχει επίσης τιµηθεί µε το
Ακαδηµαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύµατος Μποδοσάκη στον τοµέα των Βιοϊατρικών
Επιστηµών, το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύµατος Alexander von Humboldt της
Γερµανίας, το Επιστηµονικό Βραβείο του Εµπειρίκειου Ιδρύµατος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών
Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής
Βιολογίας (EMBO), τη Μεταδιδακτορική Υποτροφία του διεθνούς οργανισµού Human Frontier Science
Program Organization (HFSPO), καθώς και το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Γιώργος Μυσιρλάκης
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Φωτογραφικά στιγµιότυπα από την απονοµή των διεθνών βραβείων PRIX
GALLIEN στην Ελλάδα

Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017 παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας, κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου
πραγµατοποιήθηκαν τα διεθνή βραβεία PRIX GALLIEN στην Ελλάδα.

Τα βραβεία απονέµονται σε προσωπικότητες που διακρίνονται στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας
στο χώρο της υγείας, καθώς και σε προσωπικότητες που µε τη δράση τους συνεισφέρουν στο χώρο της
κοινωνικής ιατρικής και εκπαίδευσης.
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Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, πρέσβεις ξένων χωρών στην Ελλάδα, η
Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρος του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Μαριάννα
Βαρδινογιάννη, προσωπικότητες από το χώρο των επιστηµών και της έρευνας, εκπρόσωποι του
επιχειρηµατικού κόσµου, κ. ά. 
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Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας απένειµε το βραβείο στην κυρία Αλίκη Περρωτή το βραβείο του
ανθρωπισµού για τη συνεισφορά της στο χώρο της Υγείας της κοινωνικής ιατρικής και της εκπαίδευσης,
ενώ η ολυµπιονίκης Αννα Κορακάκη απένειµε τον έπαινο των prix galien στην Κατερίνα Αθανασιάδου, ένα
από τα αποθεραπευµένα παιδιά του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» που µίλησε στην εκδήλωση για τη µάχη που
αναγκάστηκε να δώσει στα 11 χρόνια της ενάντια στον καρκίνο.
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Σηµαντική διάκριση για την ΑstraZeneca στα βραβεία “Prix Galien Greece 2017”
Το βραβείο δόθηκε για το Osimertinib ως ''καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν''.

Το βραβείο του «Καλύτερου Φαρµακευτικού Προϊόντος» για το Osimertinib έλαβε η AstraZeneca, στα
διεθνούς κύρους φαρµακευτικά βραβεία  Prix Galien Greece 2017 που πραγµατοποιήθηκαν στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
 
Η Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος της AstraZeneca Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε:
«Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη διάκριση σε ένα τόσο σηµαντικό θεσµό όπως τα Prix Galien
Greece. 

Το Osimertinib είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσέγγισής µας στον σχεδιασµό
εξατοµικευµένων φαρµάκων που προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή, σεβόµενοι τους
περιορισµένους πόρους του συστήµατος υγείας. Είµαστε περήφανοι που έχουµε στο pipeline µας το
Οsimertinib, και µπορούµε να το παρέχουµε και στους Έλληνες ασθενείς.»
 
Τα διεθνώς αναγνωρισµένα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece διοργανώθηκαν για τρίτη φορά στη
χώρα µας επιβραβεύοντας και φέτος την επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε µια λαµπρή τελετή
παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσία της χώρας µας.
 
Πηγή: iatronet.gr

Ακολουθείστε την Ε.Ε.Φα .Μ. στο Linkedin κάνοντας κλικ ΕΔΩ
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Μια ακόµη διάκριση για τον Νικό Ταβερναράκη- Ελαβε το βραβείο Prix Galien
Μια ακόµη διάκριση για τον Νικό Ταβερναράκη- Ελαβε το βραβείο Prix Galien
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης τιµήθηκε µε το Ερευνητικό
Βραβείο Galien Scientific Research Award.

Η βράβευση έγινε σε μία λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 1η
Απριλίου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δηµοκρατίας κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου.

To βραβείο Galien Scientific Research Award επιβραβεύει Έλληνες επιστήμονες ή ερευνητικές ομάδες που
έχουν συμβάλει αποδεδειγμένα με επιστημονικές εργασίες αιχμής και σπουδαία επιτεύγματα στην
προαγωγή των επιστημών, έχοντας οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προϊόντων ή μεθόδων για
τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών, με σημαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους μας. Ο νικητής πέρα
από το χρυσό µετάλλιο των Prix Galien, επιβραβεύεται µε τιµητική αµοιβή της τάξης των 10.000 €.

Απονέμοντας τα βραβεία, το Ίδρυμα Galien έχει ως στόχο να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των Ελλήνων
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
Ταβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για τα σημαντικά επιστημονικά του επιτεύγματα σε σχέση
µε τη γήρανση, το νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και µάθηση.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής της Κεντρικής
Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής Μοριακής
Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Διευθυντής του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, και Διευθυντής Ερευνών του
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου
Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης,
είναι διδάκτορας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπόνησε μεταδιδακτορικές
σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη
λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος. Με τις επιστημονικές του μελέτες, 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 και της βιολογίας του κυττάρου.

Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά συγγράμματα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Η ερευνητική
του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται με χρηματοδοτήσεις από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση. Είναι εκλεγμένο μέλος του
Επιστημονικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea). Έχει επίσης
διατελέσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ.

Για το σύνολο της επιστημονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί με σημαντικές διεθνείς κι εθνικές
διακρίσεις, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της
Καινοτομίας και δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωμένους Ερευνητές του ERC. Είναι δε από τους πρώτους
στην Ευρώπη που έχουν πετύχει 2 επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό αυτό πρόγραμμα, και ο
μόνος μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Έχει επίσης τιμηθεί με το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας
του Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών, το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm
Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου
Ιδρύματος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου
Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), τη Μεταδιδακτορική Υποτροφία του
διεθνούς οργανισμού Human Frontier Science Program Organization (HFSPO), καθώς και το Βραβείο
Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ.
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Βραβείο στο Νεκτάριο Ταβερναράκη για το ερευνητικό του έργο
To βραβείο Galien Scientific Research Award επιβραβεύει Έλληνες επιστήµονες ή ερευνητικές οµάδες που
έχουν συµβάλει αποδεδειγµένα µε επιστηµονικές εργασίες αιχµής και σπουδαία επιτεύγµατα στην
προαγωγή των επιστηµών

Ερευνητής του IMBB - ITE και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης τιµάται µε το Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific
Research Award

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης τιµήθηκε µε το Ερευνητικό Βραβείο
Galien Scientific Research Award, σε µία λαµπρή τελετή που
πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 1η Απριλίου, υπό
την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δηµοκρατίας κυρίου Προκόπη
Παυλόπουλου.

To βραβείο Galien Scientific Research Award επιβραβεύει Έλληνες
επιστήµονες ή ερευνητικές οµάδες που έχουν συµβάλει αποδεδειγµένα µε
επιστηµονικές εργασίες αιχµής και σπουδαία επιτεύγµατα στην
προαγωγή των επιστηµών, έχοντας οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόµων
ιδεών, προϊόντων ή µεθόδων για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών,
µε σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας. 

Ο νικητής πέρα από το χρυσό µετάλλιο των Prix Galien, επιβραβεύεται µε
τιµητική αµοιβή της τάξης των 10.000 €. Απονέµοντας τα βραβεία, το
Ίδρυµα Galien έχει ως στόχο να ενισχύσει το δηµιουργικό έργο των
Ελλήνων 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
Ταβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για τα σηµαντικά
επιστηµονικά του επιτεύγµατα σε σχέση µε τη γήρανση, το
νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και µάθηση.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
και Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας
Συστηµάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης,
Διευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, και Διευθυντής Ερευνών του
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου
ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε
Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, είναι
διδάκτορας του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και
εκπόνησε µεταδιδακτορικές σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µελέτη των µοριακών
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Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µελέτη των µοριακών
µηχανισµών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του
νευρικού συστήµατος. Με τις επιστηµονικές του µελέτες, 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 και της βιολογίας του κυττάρου. 

Έχει δηµοσιεύσει δεκάδες επιστηµονικά συγγράµµατα σε έγκριτα διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά
επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Η ερευνητική του
δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται µε
χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισµούς
και από την Ελληνική Κυβέρνηση. Είναι εκλεγµένο µέλος του
Επιστηµονικού Συµβούλιου του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Έρευνας (ERC),
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και της
Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών (Academia Europaea). Έχει επίσης
διατελέσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. 

Για το σύνολο της επιστηµονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί µε
σηµαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, µεταξύ των οποίων
χρηµατοδότηση από το ειδικό πρόγραµµα για την Προώθηση της
Καινοτοµίας και δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωµένους Ερευνητές του
ERC. Είναι δε από τους πρώτους στην Ευρώπη που έχουν πετύχει 2
επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό αυτό πρόγραµµα, και ο
µόνος µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. 

Έχει επίσης τιµηθεί µε το Ακαδηµαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας
του Ιδρύµατος Μποδοσάκη στον τοµέα των Βιοϊατρικών Επιστηµών, το
Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύµατος Alexander von
Humboldt της Γερµανίας, το Επιστηµονικό Βραβείο του Εµπειρίκειου
Ιδρύµατος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστηµών της
Ακαδηµίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), τη Μεταδιδακτορική
Υποτροφία του διεθνούς οργανισµού Human Frontier Science Program
Organization (HFSPO), καθώς και το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του
ΙΤΕ.
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Ερευνητικό βραβείο στον Νεκτάριο Ταβερναράκη
Με το Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific
Research Award, τιµήθηκε ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και
Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστήµιου Κρήτης, Νεκτάριος
Ταβερναράκης.
Η λαµπρή τελετή πραγµατοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 1η
Απριλίου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου της Δηµοκρατίας κυρίου
Προκόπη Παυλόπουλου.
Οπως ανακοινώθηκε από το ΙΤΕ, τo
βραβείο Galien Scientific Research Award
επιβραβεύει Έλληνες επιστήµονες ή
ερευνητικές οµάδες που έχουν συµβάλει
αποδεδειγµένα µε επιστηµονικές εργασίες
αιχµής και σπουδαία επιτεύγµατα στην
προαγωγή των επιστηµών, έχοντας
οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόµων

ιδεών, προϊόντων ή µεθόδων για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών, µε σηµαντικά οφέλη για τους
συνανθρώπους µας. Ο νικητής πέρα από το χρυσό µετάλλιο των Prix Galien, επιβραβεύεται µε τιµητική
αµοιβή της τάξης των 10.000 €. Απονέµοντας τα βραβεία, το Ίδρυµα Galien έχει ως στόχο να ενισχύσει το
δηµιουργικό έργο των Ελλήνων 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 Ταβερναράκης επιλέχτηκε να λάβει το βραβείο για τα σηµαντικά επιστηµονικά
του επιτεύγµατα σε σχέση µε τη γήρανση, το νευροεκφυλισµό, καθώς και τη µνήµη και µάθηση.
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθυντής της Κεντρικής
Διεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής Μοριακής
Βιολογίας Συστηµάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήµιου Κρήτης, Διευθυντής του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, και Διευθυντής Ερευνών του
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου
Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης,
είναι διδάκτορας του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκπόνησε µεταδιδακτορικές
σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µελέτη των
µοριακών µηχανισµών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήµατος. Με
τις επιστηµονικές του µελέτες, 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 και της
βιολογίας του κυττάρου. Έχει δηµοσιεύσει δεκάδες επιστηµονικά συγγράµµατα σε έγκριτα διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και
διεθνή έντυπα. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται µε
χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισµούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Είναι εκλεγµένο µέλος του Επιστηµονικού Συµβούλιου του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Έρευνας (ERC), του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (EMBO) και της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών (Academia
Europaea). Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του
ΙΤΕ. Για το σύνολο της επιστηµονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί µε σηµαντικές διεθνείς κι εθνικές
διακρίσεις, µεταξύ των οποίων χρηµατοδότηση από το ειδικό πρόγραµµα για την Προώθηση της
Καινοτοµίας και δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωµένους Ερευνητές του ERC. Είναι δε από τους πρώτους
στην Ευρώπη που έχουν πετύχει 2 επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό αυτό πρόγραµµα, και ο
µόνος µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. Έχει επίσης τιµηθεί µε το Ακαδηµαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας
του Ιδρύµατος Μποδοσάκη στον τοµέα των Βιοϊατρικών Επιστηµών, το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm
Bessel του ιδρύµατος Alexander von Humboldt της Γερµανίας, το Επιστηµονικό Βραβείο του Εµπειρίκειου
Ιδρύµατος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου
Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), τη Μεταδιδακτορική Υποτροφία του
διεθνούς οργανισµού Human Frontier Science Program Organization (HFSPO), καθώς και το Βραβείο
Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ.
Πηγή: ΙΤΕ
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Τα «Νόµπελ» της φαρµακοβιοµηχανίας εδραιώθηκαν και στην Ελλάδα
Μέσα από µία λαµπρή τελετή, που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τα διεθνούς φήµης
φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, τίµησαν και αναγνώρισαν την φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία,
καταδεικνύοντας για ακόµη µια φορά τον σπουδαίο τους ρόλο.

Την τελετή απονοµής τίµησαν µε την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κύριος Προκόπιος
Παυλόπουλος, η Α.Ε. ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt, ο πρώην πρωθυπουργός 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 Θελήσεως της UNESCO κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η Πρόεδρος
του Δικτύου για τη Μεταρρύθµιση, κα Άννα Διαµαντοπούλου, o Πρόεδρος του Ιδρύµατος «Coeurs Pour
Tous» κ. Αυξέντιος Καλαγκός, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής,
εκπρόσωποι της Στρατιωτικής Ηγεσίας, καθώς και άλλοι Πρόεδροι Οργανισµών, Φορέων και Συλλόγων.

Η βραδιά ξεκίνησε µε την οµιλία της Προέδρου των Prix Galien Greece, κας Τζένης Περγιαλιώτου, η οποία
αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς και καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους στην εκδήλωση, τόνισε
χαρακτηριστικά: «Στόχος µας είναι η επιστήµη χωρίς σύνορα, η υγεία χωρίς σύνορα. Η καινοτοµία κι
εξέλιξη στην υπηρεσία των ανθρώπων, όπου υπάρχει άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος,
κοινωνικής δύναµης και οικονοµικού υπόβαθρου. Όραµα των Prix Galien Greece 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».

Στη συνέχεια της οµιλίας της η κα Περγιαλιώτου εστίασε στην αναγκαιότητα της έρευνας και της
ανάγκης επιβράβευσης των συλλόγων ασθενών: «Θέλουµε να ευαισθητοποιήσουµε την Πολιτεία για την
ανεκτίµητη αξία των καινοτόµων προϊόντων και των νέων τεχνολογιών για την υγεία όλων µας. Για το
λόγο αυτό αναδεικνύουµε το σπουδαίο έργο των Ελλήνων ερευνητών που, όχι µόνο οδηγεί στην
ανακάλυψη αποτελεσµατικών φαρµάκων, αλλά συµβάλλει στην έλευση κλινικών µελετών στη χώρα µας,
που αποτελούν αναµφίβολα ένα σηµαντικό πόλο τόνωσης της εθνικής οικονοµίας. Επιδιώκουµε να
παρακινήσουµε τους Συλλόγους Ασθενών να δραστηριοποιηθούν ακόµη περισσότερο. Και τους
επιβραβεύουµε όταν το κάνουν. Γιατί 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 Πρωταθλήτρια
Σκοποβολής, κα Άννα Κορακάκη
Την απονοµή των φαρµακευτικών βραβείών Prix Galien Greece – εφάµιλλων των βραβείων Νόµπελ – έθεσαν
υπό την αιγίδα τους το Pharma Innovation Forum, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών 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.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. 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 στον 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, εµπεριέχουν 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 Έλληνες ασθενείς, αλλά και για την Ελληνική οικονοµία».

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.

Το συγκεκριµένο βραβείο απονεµήθηκε φέτος από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κύριο Προκόπιο
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Παυλόπουλο στην «µεγάλη» Ελληνίδα ευεργέτιδα κα Αλίκη Περρωτή, για τη σηµαντική συνεισφορά της στο
χώρο της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η κα Αλίκη Περρωτή στη µνήµη των γονιών της δώρισε ένα τεράστιο ποσό της περιουσίας της για την
ανέγερση του «Κωνσταντοπούλειου» Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας και τον εξοπλισµό του µε υπερσύγχρονα
διαγνωστικά µηχανήµατα, νέες πτέρυγες και χειρουργικά τµήµατα, ενώ στο Κέντρο Καινοτόµου Ιατρικής
στο John Hopkins της Βαλτιµόρης, ίδρυσε την έδρα «Αλίκη Περρωτή», η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη
καινοτόµων µεθόδων στην περίθαλψη των ασθενών και στην ιατρική έρευνα. Τέλος, η κα Αλίκη Περρωτή
ίδρυσε το κολλέγιο «Δηµήτρη Περρωτή» στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, το πρώτο
ιδιωτικό ίδρυµα ανώτερων γεωργικών σπουδών της περιοχής, το οποίο εφοδιάζει µε γνώσεις και στόχους
τα αυριανά ηγετικά στελέχη στον τοµέα της γεωργίας, της γεωργικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας
τροφίµων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Παραλαµβάνοντας το βραβείο της η κα Αλίκη Περρωτή ανάφερε µεταξύ άλλων ότι : «Με µεγάλη
συγκίνηση και αίσθηµα ευθύνης παραλαµβάνω σήµερα το βραβείο Pro Bono Humanum. Στη µακροχρόνια
ενασχόληση µου µε αυτόν τον τοµέα επιδίωξα επίµονα να µείνω µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας. Η
µοναδική µου ανταµοιβή ήταν να βλέπω τις ζωές των συνανθρώπων µου να µεταµορφώνονται µέσα από
προηγµένες υπηρεσίες υγείας. Ο πρωταγωνιστής στο µυαλό µου ήταν και θα είναι πάντα ο ασθενής. Ο
συνάνθρωπός µας που στις πιο ευάλωτες στιγµές του εναποθέτει τις ελπίδες του στο σύστηµα υγείας».
Συνεχίζοντας την οµιλία της η κα Αλίκη Περρωτή ανέφερε: «Το κίνητρό µου για την ενασχόληση µε την
υγεία ήταν να πραγµατοποιήσω το όνειρο του πατέρα µου, Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, για την
ανακούφιση και την υποστήριξη των ασθενέστερων. Αρχικά επιλέξαµε µια υποβαθµισµένη συνοικία της
Αθήνας και ήµασταν αποφασισµένοι να εδραιώσουµε ένα σύγχρονο δηµόσιο νοσοκοµείο µε πρωτοποριακές
εγκαταστάσεις. Σχεδόν 30 χρόνια µετά µπορώ να πω περήφανα ότι το «Κωνσταντοπούλειο» πέτυχε την
αποστολή του και ανταποκρίθηκε στο όραµα του πατέρα µου. Αυτό επιτεύχθηκε µέσα από τη συνεχή
προσφορά του ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού. Σήµερα, συνεχίζω να στηρίζω το
νοσοκοµείο µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, µε µοναδικό µου γνώµονα την παροχή υψηλότατου
επιπέδου υπηρεσιών σε αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο». Κλείνοντας την οµιλία της η κα
Περρωτή είπε: «Σε στιγµές δύσκολες, οπού η πίστη µας δοκιµάζεται και οι οικονοµικές δυνατότητες
µεγάλων κοινωνικών στρωµάτων είναι περιορισµένες είναι εύκολο να κρυφτούµε πίσω από τα προσωπικά
µας προβλήµατα και να ξεχάσουµε ότι οποιαδήποτε συνεισφορά, όσο µικρή για εµάς, µπορεί να
µεταµορφώσει τη ζωή των συνάνθρωπών µας. Ένα πιάτο ζεστό φαΐ, ένα χαµόγελο, µια αγκαλιά θα κάνουν
την Ελλάδα µας, που δοκιµάζεται, έναν καλύτερο τόπο. Το βραβείο Pro Bono Humanum µε τιµά βαθύτατα.
Το αφιερώνω στους αγαπηµένους µου γονείς, Θεόδωρο και Μαρούλα Κωνσταντοπούλου, που µε
µεγάλωσαν µε στοργή και αγνές ανθρωπιστικές αξίες και σίγουρα µε κοιτούν συγκινηµένοι από ψηλά».

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.

H 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. Όπως επεσήµανε, αν και έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, για να αποκτήσουν οι ασθενείς το
ρόλο που τους αναλογεί, θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον
καθορισµό των υγειονοµικών προτεραιοτήτων αλλά και της στόχευσης των προγραµµάτων έρευνας και
ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει απαραίτητα να αξιοποιείται η άποψή τους σε θέµατα αποτελεσµατικότητας και
αξίας των φαρµάκων καθώς και συµµόρφωσης των ασθενών. «Πρωτοβουλίες, λοιπόν που αναδεικνύουν
και επιβραβεύουν την συνεισφορά των Συλλόγων Ασθενών συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και αν
µη τι άλλο είναι αξιέπαινες», σχολίασε η κ. Jakoncic.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το βραβείο 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.

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 σε σηµαντικά
οφέλη για τους συνανθρώπους µας.

Το συγκεκριµένο βραβείο προλόγισε ο κ. Matti Arvela, General Manager Amgen Hellas, Greece & Cyprus,
αιτιολογώντας απόλυτα τη συγκεκριµένη απόφαση της εταιρίας του: "Η Amgen, πρωτοπόρος στο χώρο της
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βιοτεχνολογίας και της έρευνας από το 1980, στηρίζει το θεσµό των Prix Galien από την πρώτη του κιόλας
άφιξη στη Ελλάδα, κατανοώντας την ζωτικής σηµασίας ανάγκη να επενδύσει η χώρα στην αναγνώριση
της φαρµακευτικής καινοτοµίας. Αναδεικνύοντας την αξία της καινοτοµίας, ο θεσµός των Prix Galien
συµβάλλει στο διάλογο για τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα ευνοεί τη
διενέργεια της φαρµακευτικής έρευνας και θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόµες
θεραπείες. Υπό το πρίσµα αυτό, 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 Ταβερναράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου στο Ίδρυµα
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».

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

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 εταιρείας Boehringer Ingelheim
Καλύτερη Ιατρική Συσκευή ή Διαγνωστικό Εργαλείο ή Μηχάνηµα ή Βιοδείκτης ή Ιατροτεχνολογικό Προϊόν
- cobas® EGFR Mutation Test v2, της εταιρίας Roche Diagnostics (Hellas)
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