http://www.zoomnews.gr/
Publication date: 30/03/2017 11:49
Alexa ranking (Greece): 52799
http://www.zoomnews.gr/prix-galien-edreothike-ke-stin-ellada-o-pio-simantikos-the...

Prix Galien: Εδραιώθηκε και στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης
της παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας

Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παραχωρήθηκε
σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center Hotel.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό
οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την
αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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 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 καθεστώς 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
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βασικούς χρηµατοδότες των υπηρεσιών 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».
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Δείτε τις υποψηφιότητες για τα Prix Galien 2017
Ο θεσμός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας
φαρμακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σημαντικές προόδους που
πραγματοποιούνται στη φαρμακευτική έρευνα.

Εκφράζουν μια 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
φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Φαρμακευτικά βραβεία

Είκοσι ένα (21) φαρμακευτικά σκευάσματα & ιατρικά μηχανήματα θα συμμετάσχουν στη
φετινή διοργάνωση των φαρμακευτικών βραβείων Prix Galien Greece 2017. Ακολουθούν
όλες οι συμμετοχές με σύντομη αναφορά στην καινοτομία του κάθε υποψήφιου προϊόντος:

I.

Καλύτερο φαρμακευτικό προϊόν

ABBVIE
Δραστικές ουσίες:
Paritaprevir/ritonavir co formulated with ombitasvir & dasabuvir

Η καινοτομία του:
Ο συγκεκριμένος θεραπευτικός συνδυασμός εξασφάλισε μέσα από ένα μοναδικό μηχανισμό
δράσης την ίαση σε κάθε ασθενή με ηπατίτιδα C.

ASTRAZENECA
Δραστική ουσία:
Osimertinib

Η καινοτομία του:
Το Osimertinib σχεδιάστηκε από την AstraZeneca προκειμένου να υπάρξει μια
εξατομικευμένη θεραπεία για τους ασθενείς με EGFRm-ΜΜΚΠ που εμφανίζουν αντίσταση
στη θεραπεία λόγω της μετάλλαξης Τ790Μ. Το Osimertinib αναπτύχθηκε σε μόλις 2,5
χρόνια, προσφέροντας στους ασθενείς εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα και ανοχή σε
σχέση με τη διπλή χημειοθεραπεία.
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BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Εμπαγλιφλοζίνη

Η καινοτομία του:
Η Εμπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος (& μοναδικός μέχρι σήμερα) από του στόματος
χορηγούμενος αντιδιαβητικός παράγοντας, που έχει αποδείξει στατιστικά σημαντική
μείωση του καρδιαγγειακού θανάτου κατά 38%, αλλά και της θνησιμότητας κάθε
αιτιολογίας κατά 32%, σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή
νόσο, επιπρόσθετα της καθιερωμένης αγωγής και ανεξάρτητα της δράσης του στον
γλυκαιμικό έλεγχο, με το όφελος να εμφανίζεται από τους πρώτους μήνες χορήγησης.

NOVARTIS
Δραστική ουσία:
Sacubitril / Valsartan

Η καινοτομία του:
Το Sacubitril / Valsartan αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη στην αντιμετώπιση μιας
άκρως απειλητικής για τη ζωή νόσου, όπως η Καρδιακή Ανεπάρκεια, τα τελευταία χρόνια.
Για πρώτη φορά ενισχύεται ο φυσικός αντιρροπηστικός μηχανισμός της καρδιάς με
αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου θνητότητας και νοσηλείας κατά 20% και 21%
αντίστοιχα: περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής για τους ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια.

PFIZER
Δραστική ουσία:
Palbociclib

Η καινοτομία του:
To Palbociclib είναι ο πρώτος στην κατηγορία
του εκλεκτικός αναστολέας CDK4/6, o οποίος σε συνδυασμό με την λετροζόλη κατέδειξε
ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωση που ξεπερνά τα 2 χρόνια, διάστημα μεγαλύτερο από
ό,τι έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα, από μελέτη φάσεως 3, στον προχωρημένο καρκίνο του
μαστού.

ROCHE
Δραστική ουσία:
Cobimetinib
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Η καινοτομία του:
Το Cobimetinib σε συνδυασμό με το Vemurafenib, στους ασθενείς με BRAF+ προχωρημένο
μελάνωμα, επιτυγχάνει ισχυρή αναστολή του μονοπατιού MAPK, εξασφαλίζοντας ότι 7
στους 10 ασθενείς θα ανταποκριθούν στη θεραπεία, ενώ αυξάνει σημαντικά τη συνολική
επιβίωση, πλησιάζοντας τα 2 χρόνια.

II.

Καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν

AMGEN
Δραστική ουσία:
Evolocumab

Η καινοτομία του:
Το Evolocumab είναι ο πρώτος αναστολέας της PCSK9 που με μία δόση παρέχει σταθερή,
εντατική μείωση της LDL-C και αποτελεί μία στοχευμένη βιοτεχνολογική θεραπεία στη
διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας.

BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Idarucizumab

Η καινοτομία του:
Το Idarucizumab αλλάζει τον τρόπο που οι γιατροί αντιμετωπίζουν τους ασθενείς υπό
αντιπηκτικό στα επείγοντα, αφαιρώντας άμεσα πλήρως και παρατεταμένα την
αντιπηκτική δράση του Dabigatran. Αίρει κατ’ αυτό τον τρόπο και τον τελευταίο
ενδοιασμό ιατρών και ασθενών για τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής όπου αυτή
κρίνεται απαραίτητη.

BRISTOL-MYERS SQUIBB
Δραστική ουσία:
Nivolumab

Η καινοτομία του:
Το Nivolumab είναι μια καινοτόμος ανοσο-ογκολογική θεραπεία, που εμποδίζει την
αναστολή της πρωτεΐνης PD-1, επιτρέποντας την ανοσοεπιτήρηση από τα Τ-κύτταρα, με
στόχο την μείωση της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού του όγκου. Το Nivolumab έχει
επιδείξει σημαντικά κλινικά οφέλη σε πολλούς όγκους και γραμμές θεραπείας, όπως την
επιβίωση-ορόσημο έως πέντε έτη μετά τη θεραπεία, έκβαση που δεν είναι συνηθισμένη σε
προθεραπευμένους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο.
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GSK
Δραστική ουσία:
Mepolizumab

Η καινοτομία του:
Το Mepolizumab, αποτελεί την πρώτη στοχευμένη θεραπεία για τους ασθενείς με σοβαρό
ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα. Μια καινοτόμος βιολογική θεραπεία που προσφέρει
σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση των παροξύνσεων για όλους
εκείνους τους ασθενείς με σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα, που έως σήμερα
εξακολουθούν να έχουν παροξύνσεις παρότι λαμβάνουν τη μέγιστη διαθέσιμη θεραπεία.

JANSSEN
Δραστική ουσία:
Daratumumab

Η καινοτομία του:
Το Daratumumab ως μονοθεραπεία σε υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα
εκπληρώνει ακάλυπτη ιατρική ανάγκη καθώς λόγω του καινοτόμου μηχανισμού δράσης
του απέδειξε πρωτοφανή βελτίωση της επιβίωσης, 20 μήνες διάμεση συνολική επιβίωση,
για το 83% των ασθενών με καλή ποιότητα ζωής για έναν πληθυσμό ανθεκτικών
ασθενών για τον οποίο δεν υπήρχε standard of care.
NOVARTIS
Δραστική ουσία:
Secukinumab

Η καινοτομία του:
Το Secukinumab αποτελεί διπλή καινοτομία:
Παρέχει έναν νέο μηχανισμό δράσης και έναν νέο θεραπευτικό στόχο (καθαρό ή σχεδόν
καθαρό δέρμα) στην πλειοψηφία των ασθενών. To Secukinumab είναι ο μοναδικός
βιολογικός παράγοντας, που έχει αποδείξει μέσα από άμεσες H2H συγκριτικές μελέτες
φάσης 3, υπεροχή έναντι 2 βιολογικών θεραπειών, της ετανερσέπτης και της
ουστεκινουμάμπης στη μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Επίσης, αποτελεί την πρώτη
στοχευμένη θεραπεία για τις σπονδυλαρθρίτιδες (ΣπΑ). Το Secukinumab ανεβάζει τον
πήχη της αποτελεσματικότητας στο 80%. Και όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με ευνοϊκό
προφίλ ασφάλειας και εύκολο δοσολογικό σχήμα με την πένα SensoReady, που είναι ειδικά
σχεδιασμένη για τους ασθενείς.

MSD
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Prix Galien: Ανάγκη για προβολή των καινοτόµων προϊόντων και των Συλλόγων
Ασθενών
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα διεθνούς φήµης
φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, τα οποία ξεκίνησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2013. Έκτοτε
διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας.

«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 οικονοµικά
πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος των Prix
Galien Greece κα. Τζένη Περγιαλιώτου.
«Πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της υπεραξίας που τους δίνει η
κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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», σηµείωσε µε έµφαση η κα. Περγιαλιώτου.
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης µιλώντας στη συνέντευξη, εστίασε στο σηµαντικό
ρόλο που διαδραµατίζει η έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο
κλάδος της Υγείας τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για
τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από
ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο περιβάλλον, 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 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.»
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου
Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix
Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας. Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «στα πλαίσια του Ερευνητικού
Βραβείου Galien Scientific Research Award επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει
υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και
γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία
αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή
κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά
Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτοµία και αποτελούν πόλο έλξης για νέους
επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια
σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της καινοτοµικό µέλλον.»

Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της
Β’ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη
διάρκεια της δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει
υποβληθεί προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα
φαρµακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν
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σε διάφορες ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη
διαβήτη, τις δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα
των πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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Κυριάκος Σουλιώτης: Ιδιαιτέρως αναγκαία η συµµετοχή των ασθενών στις
αποφάσεις της πολιτικής Υγείας!
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου για την
παρουσίαση της εκδήλωσης για τα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece, ο αναπληρωτής καθηγητής
Πολιτικής της Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Κυριάκος Σουλιώτης τόνισε µεταξύ άλλων:
"Η αλλαγή του 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 καθεστώς 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
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. Σε κάθε περίπτωση, 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".
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Prix Galien: Ένας σηµαντικός θεσµός βράβευσης της παγκόσµιας έρευνας και
καινοτοµίας
Το συνδετικό κρίκο µεταξύ της φαρµακοβιοµηχανίας, των ερευνητών, των ασθενών και της κοινωνίας, για
την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στοχεύουν να αποτελέσουν…
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Μοιραστείτε:
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Βραβεία Prix Galien: τα βραβεία… Νοµπέλ της φαρµακευτικής καινοτοµίας
Εδραιώθηκε στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Μοιραστείτε:
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Οι τελικές υποψηφιότητες των Βραβείων Prix Galien 2017
Είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά προϊόντα και διαγνωστικά εργαλεία κατέθεσαν υποψηφιότητα στην 3η
τελετή απονοµής των βραβείων Prix Galien Greece 2017, του σηµαντικότερου θεσµού βράβευσης της
παγκόσµιας φαρµακευτικής βιοµηχανίας.
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Το Σάββατο η τελετή απονοµής των Βραβείων Prix Galien Greece 2017
Για την φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία
Αθήνα
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής των των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο θεσµός ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας
φαρµακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη
φαρµακευτική έρευνα και σήµερα χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα
των Βραβείων Νόµπελ στην φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Είκοσι ένα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση
των Prix Galien Greece 2017, ενώ ιδιαίτερη στιγµή της βραδιάς αποτελεί το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro
Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα
ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά 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.
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη και
προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν
στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific Research Award» το ποσό των 10.000 €.
Τέλος, θα απονεµηθεί και το Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award», µε στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος 32 σύλλογοι ασθενών και ο
νικητής θα λάβει το ποσό των 10.000 €.
Σχόλια αναγνωστών (0)
Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις
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Βραβεία Prix Galien: τα βραβεία… Νοµπέλ της φαρµακευτικής καινοτοµίας

Ένας θεσµός που αποτελεί 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, εδραιώνεται και στη χώρα µας: πρόκειται για τα διεθνούς
φήµης φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν για τρίτη χρονιά, την 1η Απριλίου
2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο θεσµός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα. Πλέον
χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα των Βραβείων Νόµπελ στην
φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
«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 οικονοµικά
πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας. 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 συνάνθρωποί µας, τη στιγµή που σε άλλες χώρες είναι
προσβάσιµες» ανέφερε η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κυρία Τζένη Περγιαλιώτου, προσθέτοντας πως
«η φαρµακευτική βιοµηχανία, οι ερευνητές, οι σύλλογοι ασθενών εµπιστεύονται τις υποψηφιότητές τους
προς αξιολόγηση στα χέρια των µελών των τριών κριτικών µας επιτροπών».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχµή των
επιστηµονικών και 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 PrixGalien, 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 την κρίση. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και
προβλέψιµο περιβάλλον, χωρίς εκπλήξεις και αιφνίδιες µονοµερείς αποφάσεις, το οποίο θα ενθαρρύνει τις
επενδύσεις και την ανάπτυξη. Αυτή τη 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» τόνισε ο κ. Αποστολίδης.
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας. Κατά
τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «στο πλαίσιο του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην
σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η
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ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την
µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον
παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το
δικό της καινοτοµικό µέλλον».
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί προς
αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά και
βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες
ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις
δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των
πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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 καθεστώς 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 υγείας».
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Στα κορυφαία Superbrands της χώρας η Λούξ - Πρωτιά στο διαγωνισµό µε
"χρυσό" ανάµεσα σε πολυεθνικές!
Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισµό Corporate Superbrands Greece 2016 φέρουν ουσιαστικά
τη σφραγίδα διαρκούς αριστείας των Superbrands, του διεθνούς οργανισµού που εκπροσωπείται σε 91
χώρες ανά τον κόσµο.
Οι νικητές αναδείχθηκαν από µία αρχική λίστα 1.500 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια η 20µελής κριτική επιτροπή των Superbrands κατέληξε σε µία µικρότερη λίστα 15 κλάδων ανά
κατηγορία, την οποία ψήφισε τόσο η επιτροπή όσο και το ευρύ κοινό µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς
MARC A.E.
Από τη δεύτερη ψηφοφορία αναδείχθηκε το αποτέλεσµα των Superbrands, δηλαδή των 7 πρώτων
εταιρικών επωνυµιών ανά κλάδο.
Χθες ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν οι πρώτοι (των πρώτων) σε κάθε κατηγορία ως εξής:
Αθλητικά είδη: Νike Ελλάς,
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες: Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.,
Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα: Mercedes-Benz Ελλάς,
Γαλακτοκοµικά: Όλυµπος,
Διαφήµιση-Δηµόσιες Σχέσεις: ATTP,
Είδη διατροφής: Creta Farms,
Εκδοτικοί οίκοι: Ψυχογιός,
Ένδυση-Υπόδηση: Nak Shoes,
Ενέργεια-Ανακύκλωση: ΔΕΠΑ,
Εξοπλισµός Σπιτιού - Γραφική ύλη: BIC Βιολέξ,
Έπιπλα: Coco - Mat,
Έρευνα: MRB Hellas,
Εστίαση: Βενέτης,
Ζαχαρώδη & Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ,
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη-Φωτισµός: Miele Hellas,
Ηλεκτρονικό εµπόριο: Google Hellas,
Κατασκευές-Ανάπτυξη Ακινήτων: Τέρνα,
Κόσµηµα-Ρολόι-Οπτικά: Rollex Ελλάς,
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Η Ναυτεµπορική,
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Παιδικά Χωριά SOS, Γιατροί του Κόσµου
Ελλάδας, Κιβωτός του Κόσµου, Το Χαµόγελο του Παιδιού, Unicef, Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Νεοφυείς επιχειρήσεις: Taxibeat.gr,
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα - Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡ
Οικιακή Καθαριότητα-Χαρτικά: Elais - Unilever Hellas,
Παιδικά Είδη / παιδική διασκέδαση: Μουστάκας,
Πληροφορική: Microsoft Ελλάς, Αλκοολούχα ποτά: Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
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Ποτά µη αλκοολούχα - Ροφήµατα: Λουξ Μαρλαφέκας,
Προσωπική Περιποίηση: Frezyderm,
Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών: Alumil,
Σουπερµάρκετ-Πολυκαταστήµατα-Malls: Σκλαβενίτης,
Συγκοινωνίες-Μεταφορές: Aegean Airlines, ΑΡΑΙΓ
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες-Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group,
Τηλεπικοινωνίες: ΟΤΕ ΟΤΕ - Cosmote,
Τουρισµός: Τ.Ε.ΜΕΣ.,
Τσιγάρα - είδη καπνιστού: Παπαστράτος,
Φάρµακα: Beiersdorf Hellas,
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ
Ψυχαγωγία: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και
Gaming: Ο.Π.Α.Π.
Ειδικό βραβείο απέσπασε η Regus, ως η εταιρεία µε τις βέλτιστες παροχές Επιχειρηµατικών Λύσεων
(Business Solution Award) και η Σκλαβενίτης µε τη διάκριση «Χρυσή Νίκη» για την εταιρική επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγοριών.

Δηµοσιεύτηκε: 21/03/2017 10:49
Τυπώθηκε: 27/03/2017 02:04
Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/434547
thebest.gr © 2017

http://www.statesmen.gr/
Publication date: 30/03/2017 06:07
Alexa ranking (Greece): 29854
http://www.statesmen.gr/125772/prix-galien-2017-21-ypopshfiothtes-farmakwn-32-...

Prix Galien 2017: 21 υποψηφιότητες φαρμάκων – 32 συλλόγων ασθενών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Το Σάββατο η τελετή απονοµής των Βραβείων Prix Galien Greece 2017
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής των των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο θεσµός ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας
φαρµακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη
φαρµακευτική έρευνα και σήµερα χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα
των Βραβείων Νόµπελ στην φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Είκοσι ένα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση
των Prix Galien Greece 2017, ενώ ιδιαίτερη στιγµή της βραδιάς αποτελεί το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro
Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα
ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά 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.
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη και
προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν
στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific Research Award» το ποσό των 10.000 €.
Τέλος, θα απονεµηθεί και το Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award», µε στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος 32 σύλλογοι ασθενών και ο
νικητής θα λάβει το ποσό των 10.000 €.
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Εδραιώθηκε ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της παγκόσµιας έρευνας και
καινοτοµίας
Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
PrixGalien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η
Πρόεδρος των PrixGalien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε ότι στην Ελλάδα τα PrixGalien
πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και µπορώ να πω µε
περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό οφείλεται στην άρτια
διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την αισθητική τους. 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 PrixGalien εδώ και 47 χρόνια
παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι
που καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα και συµµετοχή παγκοσµίως.
Όπως είπε, 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 συνάνθρωποί µας, τη
στιγµή που σε άλλες χώρες είναι προσβάσιµες. Μέσα από τα PrixGalien 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα PrixGalien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 PrixGalien, 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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.»
Στην αξία των PrixGalien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των PrixGalien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας. Κατά
τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην
σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η
ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την
µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτοµία και
αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο
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αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο
ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της
καινοτοµικό µέλλον.»
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί προς
αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία PrixGalien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά και
βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες
ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις
δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των
πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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 καθεστώς 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 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».

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ PRIXGALIEN GREECE
Ο θεσµός των βραβείων PrixGalien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο RolandMehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα.
Εκφράζουν µια 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 φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Φαρµακευτικά βραβεία
Είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά σκευάσµατα & ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή
διοργάνωση των φαρµακευτικών βραβείων PrixGalienGreece 2017. Ακολουθούν όλες οι συµµετοχές µε
σύντοµη αναφορά στην καινοτοµία του κάθε υποψήφιου προϊόντος:

Καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν
ABBVIE
Δραστικές ουσίες: Paritaprevir/ritonavir co formulated with ombitasvir& dasabuvir
Η καινοτοµία του: Ο συγκεκριµένος θεραπευτικός συνδυασµός εξασφάλισε µέσα από ένα µοναδικό
µηχανισµό δράσης την ίαση σε κάθε ασθενή µε ηπατίτιδα C.

http://www.sofokleousin.gr/
Publication date: 31/03/2017 11:23
Alexa ranking (Greece): 1300
http://www.sofokleousin.gr/archives/338355.html

ASTRAZENECA
Δραστική ουσία: Osimertinib
Η καινοτοµία του: Το Osimertinib σχεδιάστηκε από την AstraZeneca προκειµένου να υπάρξει µια
εξατοµικευµένη θεραπεία για τους ασθενείς µε EGFRm-ΜΜΚΠ που εµφανίζουν αντίσταση στη θεραπεία
λόγω της µετάλλαξης Τ790Μ. Το Osimertinib αναπτύχθηκε σε µόλις 2,5 χρόνια, προσφέροντας στους
ασθενείς εντυπωσιακή αποτελεσµατικότητα και ανοχή σε σχέση µε τη διπλή χηµειοθεραπεία.

BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία: Εµπαγλιφλοζίνη
Η καινοτοµία του: Η Εµπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος (& µοναδικός µέχρι σήµερα) από του στόµατος
χορηγούµενος αντιδιαβητικός παράγοντας, που έχει αποδείξει στατιστικά σηµαντική µείωση του
καρδιαγγειακού θανάτου κατά 38%, αλλά και της θνησιµότητας κάθε αιτιολογίας κατά 32%, σε άτοµα µε
διαβήτη τύπου 2 και εγκατεστηµένη καρδιαγγειακή νόσο, επιπρόσθετα της καθιερωµένης αγωγής και
ανεξάρτητα της δράσης του στον γλυκαιµικό έλεγχο, µε το όφελος να εµφανίζεται από τους πρώτους
µήνες χορήγησης.

NOVARTIS
Δραστική ουσία: Sacubitril / Valsartan
Η καινοτοµία του: Το Sacubitril / Valsartan αποτελεί τη σηµαντικότερη εξέλιξη στην αντιµετώπιση µιας
άκρως απειλητικής για τη ζωή νόσου, όπως η Καρδιακή Ανεπάρκεια, τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη
φορά ενισχύεται ο φυσικός αντιρροπηστικός µηχανισµός της καρδιάς µε αποτέλεσµα τη µείωση του
κινδύνου θνητότητας και νοσηλείας κατά 20% και 21% αντίστοιχα: περισσότερα και καλύτερα χρόνια
ζωής για τους ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια.

PFIZER
Δραστική ουσία: Palbociclib
Η καινοτοµία του: ToPalbociclib είναι ο πρώτος στην κατηγορία
του εκλεκτικός αναστολέας CDK4/6, o οποίος σε συνδυασµό µε την λετροζόλη κατέδειξε ελεύθερης
προόδου νόσου επιβίωση που ξεπερνά τα 2 χρόνια, διάστηµα µεγαλύτερο από ό,τι έχει αναφερθεί µέχρι
σήµερα, από µελέτη φάσεως 3, στον προχωρηµένο καρκίνο του µαστού.

ROCHE
Δραστική ουσία: Cobimetinib
Η καινοτοµία του: Το Cobimetinib σε συνδυασµό µε το Vemurafenib, στους ασθενείς µε BRAF+ προχωρηµένο
µελάνωµα, επιτυγχάνει ισχυρή αναστολή του µονοπατιού MAPK, εξασφαλίζοντας ότι 7 στους 10 ασθενείς
θα ανταποκριθούν στη θεραπεία, ενώ αυξάνει σηµαντικά τη συνολική επιβίωση, πλησιάζοντας τα 2
χρόνια.
Καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν

AMGEN
Δραστική ουσία: Evolocumab
Η καινοτοµία του: Το Evolocumab είναι ο πρώτος αναστολέαςτης PCSK9 που µε µία δόση παρέχει
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σταθερή,εντατική µείωση της LDL-C και αποτελείµία στοχευµένη βιοτεχνολογική θεραπείαστη διαχείριση
της δυσλιπιδαιµίας.

BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία: Idarucizumab
Η καινοτοµία του: Το Idarucizumab αλλάζει τον τρόπο που οι γιατροί αντιµετωπίζουν τους ασθενείς υπό
αντιπηκτικό στα επείγοντα, αφαιρώντας άµεσα πλήρως και παρατεταµένα την αντιπηκτική δράση του
Dabigatran. Αίρει κατ’ αυτό τον τρόπο και τον τελευταίο ενδοιασµό ιατρών και ασθενών για τη χορήγηση
αντιπηκτικής αγωγής όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

BRISTOL-MYERS SQUIBB
Δραστική ουσία: Nivolumab
Η καινοτοµία του: Το Nivolumab είναι µια καινοτόµος ανοσο-ογκολογική θεραπεία, που εµποδίζει την
αναστολή της πρωτεΐνης PD-1, επιτρέποντας την ανοσοεπιτήρηση από τα Τ-κύτταρα, µε στόχο την µείωση
της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασµού του όγκου. Το Nivolumab έχει επιδείξει σηµαντικά κλινικά οφέλη
σε πολλούς όγκους και γραµµές θεραπείας, όπως την επιβίωση-ορόσηµο έως πέντε έτη µετά τη θεραπεία,
έκβαση που δεν είναι συνηθισµένη σε προθεραπευµένους ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο.

GSK
Δραστική ουσία: Mepolizumab
Η καινοτοµία του: Το Mepolizumab, αποτελεί την πρώτη στοχευµένη θεραπεία για τους ασθενείς µε σοβαρό
ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθµα. Μια καινοτόµος βιολογική θεραπεία που προσφέρει σηµαντική βελτίωση
της ποιότητας ζωής και µείωση των παροξύνσεων για όλους εκείνους τους ασθενείς µε σοβαρό ανθεκτικό
ηωσινοφιλικό άσθµα, που έως σήµερα εξακολουθούν να έχουν παροξύνσεις παρότι λαµβάνουν τη µέγιστη
διαθέσιµη θεραπεία.

JANSSEN
Δραστική ουσία: Daratumumab
Η καινοτοµία του: Το Daratumumab ως µονοθεραπεία σε υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούνµυέλωµα
εκπληρώνει ακάλυπτη ιατρική ανάγκη καθώς λόγω του καινοτόµου µηχανισµού δράσης του απέδειξε
πρωτοφανή βελτίωση της επιβίωσης, 20 µήνες διάµεση συνολική επιβίωση,για το 83% των ασθενών µε
καλή ποιότητα ζωήςγια έναν πληθυσµό ανθεκτικών ασθενών για τον οποίο δεν υπήρχε standard of care.

NOVARTIS
Δραστική ουσία: Secukinumab
Η καινοτοµία του: Το Secukinumab αποτελεί διπλή καινοτοµία:
Παρέχει έναν νέο µηχανισµό δράσης και έναν νέο θεραπευτικό στόχο (καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρµα)
στην πλειοψηφία των ασθενών. ToSecukinumab είναι ο µοναδικός βιολογικός παράγοντας, που έχει
αποδείξει µέσα από άµεσες H2H συγκριτικές µελέτες φάσης 3, υπεροχή έναντι 2 βιολογικών θεραπειών, της
ετανερσέπτης και της ουστεκινουµάµπης στη µέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Επίσης, αποτελεί την
πρώτη στοχευµένη θεραπεία για τις σπονδυλαρθρίτιδες (ΣπΑ). Το Secukinumab ανεβάζει τον πήχη της
αποτελεσµατικότητας στο 80%. Και όλα τα παραπάνω συνοδεύονται µε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και
εύκολο δοσολογικό σχήµα µε την πένα SensoReady, που είναι ειδικά σχεδιασµένη για τους ασθενείς.
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MSD
Δραστική ουσία: Pembrolizumab
Η καινοτοµία του: Το Pembrolizumab χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο δράσης του αποκαθιστά την
ανοσολογική ανταπόκριση στην περιοχή του όγκου. Έχοντας αποδείξει ένα σηµαντικό κλινικό όφελος σε
σύγκριση µε την καθιερωµένη θεραπεία, έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία τoυ προχωρηµένου
µελανώµατος και του µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα (ως αγωγή πρώτης και δεύτερης
γραµµής ασθενών που εκφράζουν το PD-L1 µε TPS ≥50% και ≥1% αντίστοιχα).

ROCHE
Δραστική ουσία: TrastuzumabSubcutaneous
Η καινοτοµία του: Η ανάπτυξη του TrastuzumabSubcutaneous συνιστά µια καινοτοµία που προσφέρει όλα τα
πλεονεκτήµατα της αναγνωρισµένης θεµελιώδους θεραπείας για τον HER2-θετικό καρκίνο µαστού σε µόλις
5 λεπτά. Η υποδόρια χορήγηση προσφέρει σηµαντικά οφέλη σε ασθενείς, ιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό. Επιπλέον παρέχει στα νοσοκοµεία τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διάθεσης των ιατρικών
τους πόρων.
Καλύτερο "ορφανό" φάρµακο (για σπάνια πάθηση)

AMGEN
Δραστική ουσία: Blinatumomab
Η καινοτοµία του: Το Blinatumomab είναι η πρώτη και µοναδική ανοσοθεραπεία που αποτελείται από ένα
παρασκεύασµα αµφιειδικού αντισώµατος στρατολόγησης Τ- Κυττάρων (BiTE®) το οποίο συνδέεται ειδικά
στο CD19 καιτο CD3. Το Blinatumomab δίνει τη δυνατότητα στο ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού να
στοχεύσει και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα σε ενήλικους ασθενείς µε Β - πρόδροµη οξεία
λεµφοβλαστική λευχαιµία, αρνητική στο χρωµόσωµα Φιλαδέλφεια.

AMGEN
Δραστική ουσία: Carfilzomib
Η καινοτοµία του: Το Carfilzomib, είναι ένας ανώτερος αναστολέας πρωτεασώµατος που προσφέρει στους
ασθενείς µε υποτροπιάζον πολλαπλό µυέλωµα πρωτοφανείς βαθιές και διαρκείς ανταποκρίσεις, που έχουν
διαπιστωθεί µε 1ης γραµµής θεραπείες.

BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία: Nintedanib
Η καινοτοµία του: Το Nintedanib είναι ο πρώτος αναστολέας πολλαπλών κινασών της τυροσίνης που είναι
εγκεκριµένος για τη θεραπεία της Ιδιοπαθούς Πνευµονικής Ίνωσης (IPF). Αλλάζει την πορεία της νόσου
επιβραδύνοντας την εξέλιξή της και µειώνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης οξέων παροξύνσεων σε ένα ευρύ
φάσµα ασθενών µε IPF.

ROCHE
Δραστική ουσία: Pirfenidone
Η καινοτοµία του: Για την Ιδιοπαθή Πνευµονική Ίνωση, µία σπάνια και µη αναστρέψιµη νόσο του Πνεύµονα,
πιο θανατηφόρα από πολλές µορφές καρκίνου, το Pirfenidone είναι η πρώτη θεραπεία που απέδειξε ότι
µειώνει στο µισό τον κίνδυνο θνησιµότητας και διαφυλάσσει την ποιότητα ζωής των ασθενών για
περισσότερο χρόνο.
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Καλύτερη ιατρική συσκευή ή διαγνωστικό εργαλείο ή µηχάνηµα ή βιοδείκτης ή ιατροτεχνολογικό προϊόν
ABBOTT
Εµπορική ονοµασία: AlinIQ BIS
Η καινοτοµία του: Το AlinIQ BIS, είναι το πληροφοριακό σύστηµα που βοηθάει τα ιατρικά διαγνωστικά
εργαστήρια να αποκαλύψουν κρυµµένες πληροφορίες χρησιµοποιώντας τα πολύτιµα δεδοµένα που
βρίσκονται στα διάφορα συστήµατα IT και αναλυτές. Οι πληροφορίες αυτές µαζί µε συµβουλευτικές
υπηρεσίες θα βοηθήσουν το εργαστήριο να αυξήσει την παραγωγικότητά του, περιορίζοντας παράλληλα
το κόστος λειτουργίας.

ROCHE
Εµπορική ονοµασία διαγνωστικής εξέτασης: cobas®EGFRMutationTestv2
Η καινοτοµία του: Tοcobas® EGFR MutationTest v2 είναι το µοναδικό συνοδό διαγνωστικό τεστ υγρής
βιοψίας, εγκεκριµένο και από τον αµερικάνικο FDA, που ενδείκνυται για τη διάγνωση, επιλογή και
παρακολούθηση των ασθενών µε ΜΜΚΠ, τόσο από δείγµατα ιστού όσο και πλάσµατος.

SIEMENS HEALTHINEERS
Εµπορική ονοµασία: Multitom Rax
Η καινοτοµία του: Για πρώτη φορά ροµποτική ακρίβεια στη διαγνωστική ακτινογραφία. Διπλοί ροµποτικοί
βραχίονες επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση της ακτινολογικής λυχνίας και του ανιχνευτή,
συµβάλλοντας στην πλήρη σάρωση του σώµατος ασθενούς µε ακτίνες X και στην τρισδιάστατη (3D)
απεικόνισή του. Καθίσταται πλέον η εξέταση πολύ ευκολότερη: ανεξάρτητα του αν ο ασθενής είναι
όρθιος, καθιστός ή ξαπλωµένος, οι ροµποτικοί βραχίονες κινούνται µε τέλεια ακρίβεια χρησιµοποιώντας τη
ροµποτική τεχνολογία. Η στρατηγική µας βασίζεται στην αρχή ότι το σύστηµα κινείται, όχι ο ασθενής,
κάτι το οποίο µειώνει τον κίνδυνο επιπλέον τραυµατισµών και πόνου.TRTRAτραυµατισµών και πόνου.

To Ανθρωπιστικό Βραβείο «ProBono Humanum»
Ιδιαίτερη θέση κατέχει για τα PrixGalien Greece, το Ανθρωπιστικό Βραβείο «ProBonoHumanum», το οποίο
έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει
σηµαντικά 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.

Το Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award»
Τα PrixGalien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ. Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη και
προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Τα PrixGalien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific
Research Award» το ποσό των 10.000 €.
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To Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award»
Το συγκεκριµένο βραβείο έχει ως στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος τριάντα δύο (32) σύλλογοι
ασθενών απ’όλη την Ελλάδα.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας «ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ»
Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών µε Γενετικά Προβλήµατα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχών Λάρισας (ΕΕΝΑΛ)
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόµων Με Σύνδροµο Down«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόµων Με Σύνδροµο Rett «ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ»
Εταιρία Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Εταιρία Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχών Νοµού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
Οικογενειακή Συµµαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL (VonHippelLindau ) Ελλάδος
Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»
Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ)
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Συλλόγων Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών Και Φίλων Πασχόντων από Νευροϊνωµάτωση
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»
Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ»
Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική & Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιµία
(ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ)
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών
Σύλλογος «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION – H.P.H»
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Σύλλογος Ατόµων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ»
Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασµατική Ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ»
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Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»
Σωµατείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ»
Τα PrixGalien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή Βραβείου Συλλόγου Ασθενών «PatientInitiative
Award» το ποσό των 10.000 €.
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Βραβεία Prix Galien: τα βραβεία… Νοµπέλ της φαρµακευτικής καινοτοµίας

Βραβεία Prix Galien: τα βραβεία… Νοµπέλ της
φαρµακευτικής καινοτοµίας
Επικαιρότητα

Εδραιώθηκε στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας
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Βραβεία Prix Galien: τα βραβεία… Νοµπέλ της φαρµακευτικής καινοτοµίας
Κριτές και οι ίδιοι οι ασθενείς µέσω Συλλόγων

Εδραιώθηκε στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της
παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας
Ένας θεσµός που αποτελεί 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, εδραιώνεται και στη χώρα µας: πρόκειται για τα διεθνούς
φήµης φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν για τρίτη χρονιά, την 1η Απριλίου
2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένας θεσµός που αποτελεί 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, εδραιώνεται και
στη χώρα µας: πρόκειται για τα διεθνούς φήµης φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, που θα
πραγµατοποιηθούν για τρίτη χρονιά, την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο θεσµός των
βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να
προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα. Πλέον
χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα των Βραβείων Νόµπελ στην
φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία. «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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας. 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 συνάνθρωποί µας, τη
στιγµή που σε άλλες χώρες είναι προσβάσιµες» ανέφερε η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κυρία Τζένη
Περγιαλιώτου, προσθέτοντας πως «η φαρµακευτική βιοµηχανία, οι ερευνητές, οι σύλλογοι ασθενών
εµπιστεύονται τις υποψηφιότητές τους προς αξιολόγηση στα χέρια των µελών των τριών κριτικών µας
επιτροπών». Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που
διαδραµατίζει η έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε παγκόσµιο όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχµή των
επιστηµονικών και 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 PrixGalien, 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 την κρίση. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και
προβλέψιµο περιβάλλον, χωρίς εκπλήξεις και αιφνίδιες µονοµερείς αποφάσεις, το οποίο θα ενθαρρύνει τις
επενδύσεις και την ανάπτυξη. Αυτή τη 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» τόνισε ο κ. Αποστολίδης. Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού
θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας
και των καινοτόµων φαρµάκων για την αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη
µείωση των δαπανών υγείας, αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής
Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien
Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας. Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «στο πλαίσιο του Ερευνητικού Βραβείου
Galien Scientific Research Award επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού
επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης
πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό
κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Η ισχυρή
παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην
οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της καινοτοµικό µέλλον». Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας
µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien
Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και
διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα
καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου,
αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην
βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την
δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να
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είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική
δυνατότητα της χώρας». 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 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
καθεστώς 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 υγείας».
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Το Σάββατο η τελετή απονοµής των Βραβείων Prix Galien Greece 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Αθήνα Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής των των διεθνούς φήµης
φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πασχάλης Αποστολίδης,
Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Τζένη Περγιαλιώτου, Πρόεδρος Prix Galien Greece.
Στην εκδήλωση των φετινών Prix Galien θα απονεµηθεί βραβείο σε έναν Σύλλογο Ασθενών, από τους 32
που συµµετείχαν στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα.

http://www.palo.gr/
Publication date: 29/03/2017 21:55
Alexa ranking (Greece): 872
http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/paroysia-toy-prokopi-paylopoyloy-ta-farmakeyti...

Βραβεία Prix Galien: τα βραβεία... Νοµπέλ της φαρµακευτικής καινοτοµίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Ο θεσµός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα.
Πλέον χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα των Βραβείων Νόµπελ στην
φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια στο πλαίσιο του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα.
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.
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Κυριάκος Σουλιώτης: Ιδιαιτέρως αναγκαία η συµµετοχή των ασθενών στις
αποφάσεις της πολιτικής Υγείας!
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου για την
παρουσίαση της εκδήλωσης για τα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece 2017, ο αναπληρωτής
καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Κυριάκος Σουλιώτης τόνισε µεταξύ
άλλων: "Η αλλαγή του 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 καθεστώς 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
υγείας. Ω στόσο, για να είναι εφικτή η ουσιαστική (και όχι προσχηµατική) συµµετοχή των ασθενών στη...
Ygeia360.gr ·
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Οι τελικές υποψηφιότητες των Βραβείων Prix Galien 2017
Είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά προϊόντα και διαγνωστικά εργαλεία κατέθεσαν υποψηφιότητα στην 3η
τελετή απονοµής των βραβείων Prix Galien Greece 2017, του σηµαντικότερου θεσµού βράβευσης της
παγκόσµιας φαρµακευτικής βιοµηχανίας.
Virus.com.gr ·

πριν από 38 λεπτά ·
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Prix Galien: Ένας σηµαντικός θεσµός βράβευσης της παγκόσµιας έρευνας και
καινοτοµίας
Το συνδετικό κρίκο µεταξύ της φαρµακοβιοµηχανίας, των ερευνητών, των ασθενών και της
κοινωνίας, για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στοχεύουν να
αποτελέσουν τα διεθνούς φήµης φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien. Η διοργάνωση των
φετεινών βραβείων, θα πραγµατοποιηθεί την 1η Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
όπου θα βραβευθούν προιόντα φαρµακευτικά και ιατροτεχνολογικά πριιόντα (από 21
υποψηφιότητες) και Σύλλογοι Ασθενών (από 32 υποψφιότητες).
Με αφορµή την εκδήλωση, παραχωρήθηκε σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center
Hotel.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας.
Αυτό οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και
την αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν
την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει.
Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε
χαρακτηριστικά η κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο
σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20
χρόνια, στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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
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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.»
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην
Ελλάδα. Στην σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης
της χώρας, η ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό
ανάπτυξης για την µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και
καινοτοµία και αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον
παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το
δικό της καινοτοµικό µέλλον.»
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί προς
αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece.
Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και
διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα
καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές
καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά
βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών.
Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που αποδεδειγµένα βοηθούν τους
ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο ελεγχόµενο και συµβατό µε
την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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 καθεστώς 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 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».
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ PRIX GALIEN GREECE
Ο θεσµός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα.
Εκφράζουν µια συλλογική προσπάθεια διακεκριµένων επιστηµόνων απ’ όλο τον κόσµο να αναγνωρίσουν και
να επιβραβεύσουν εξαιρετικά φαρµακευτικά επιτεύγµατα που οδηγούν στην αναβάθµιση της ποιότητας
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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 φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Φαρµακευτικά βραβεία
Είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά σκευάσµατα & ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή
διοργάνωση των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Greece 2017.
To Ανθρωπιστικό Βραβείο «Pro Bono Humanum»
Ιδιαίτερη θέση κατέχει για τα Prix Galien Greece, το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro Bono Humanum», το οποίο
έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει
σηµαντικά 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.
Το Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award»
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ. Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη
και προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific
Research Award» το ποσό των 10.000 €.
To Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award»
Το συγκεκριµένο βραβείο έχει ως στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος τριάντα δύο (32) σύλλογοι
ασθενών απ’ όλη την Ελλάδα.
Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή Βραβείου Συλλόγου Ασθενών «Patient
Initiative Award» το ποσό των 10.000 €.
Η µεγάλη ανταπόκριση των συλλόγων ασθενών στο Patient Initiative Award µας ώθησε στην δηµιουργία της
Ακαδηµίας Εκπαίδευσης Συλλόγων Ασθενών, (www.galienacademy.com) όπου διακεκριµένοι επιστήµονες
επιµορφώνουν τα µέλη των συλλόγων σε θέµατα που έχουν πραγµατικά ανάγκη, µε στόχο να αυξήσουν τις
δράσεις επικοινωνίας τους και να εξασφαλίσουν ακόµη καλύτερες παροχές υγείας για όλους.
Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία τον περασµένο Νοέµβριο και ο
επόµενος κύκλος έχει προγραµµατιστεί για το Μάιο του 2017.
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Εδραιώθηκε και στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της
παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου,
ανέφερε: «Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται
κάθε δύο χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας.
Αυτό οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και
την αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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.»
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας. Κατά
τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην
σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η
ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την
µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτοµία και
αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο
ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της
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καινοτοµικό µέλλον.»
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της
Β’ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη
διάρκεια της δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει
υποβληθεί προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα
φαρµακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν
σε διάφορες ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη
διαβήτη, τις δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα
των πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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 καθεστώς 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 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».
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ PRIX GALIEN GREECE
Ο θεσµός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα.
Εκφράζουν µια 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 φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Φαρµακευτικά βραβεία
Είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά σκευάσµατα & ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή
διοργάνωση των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Greece 2017. Ακολουθούν όλες οι συµµετοχές µε
σύντοµη αναφορά στην καινοτοµία του κάθε υποψήφιου προϊόντος:
Καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν
ABBVIE
Δραστικές ουσίες:
Paritaprevir/ritonavir co formulated with ombitasvir & dasabuvir
Η καινοτοµία του:
Ο συγκεκριµένος θεραπευτικός συνδυασµός εξασφάλισε µέσα από ένα µοναδικό µηχανισµό δράσης την
ίαση σε κάθε ασθενή µε ηπατίτιδα C.
ASTRAZENECA
Δραστική ουσία:
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Osimertinib
Η καινοτοµία του:
Το Osimertinib σχεδιάστηκε από την AstraZeneca προκειµένου να υπάρξει µια εξατοµικευµένη θεραπεία για
τους ασθενείς µε EGFRm-ΜΜΚΠ που εµφανίζουν αντίσταση στη θεραπεία λόγω της µετάλλαξης Τ790Μ. Το
Osimertinib αναπτύχθηκε σε µόλις 2,5 χρόνια, προσφέροντας στους ασθενείς εντυπωσιακή
αποτελεσµατικότητα και ανοχή σε σχέση µε τη διπλή χηµειοθεραπεία.
BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Εµπαγλιφλοζίνη
Η καινοτοµία του:
Η Εµπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος (& µοναδικός µέχρι σήµερα) από του στόµατος χορηγούµενος
αντιδιαβητικός παράγοντας, που έχει αποδείξει στατιστικά σηµαντική µείωση του καρδιαγγειακού
θανάτου κατά 38%, αλλά και της θνησιµότητας κάθε αιτιολογίας κατά 32%, σε άτοµα µε διαβήτη τύπου 2
και εγκατεστηµένη καρδιαγγειακή νόσο, επιπρόσθετα της καθιερωµένης αγωγής και ανεξάρτητα της
δράσης του στον γλυκαιµικό έλεγχο, µε το όφελος να εµφανίζεται από τους πρώτους µήνες χορήγησης.
NOVARTIS
Δραστική ουσία:
Sacubitril / Valsartan
Η καινοτοµία του:
Το Sacubitril / Valsartan αποτελεί τη σηµαντικότερη εξέλιξη στην αντιµετώπιση µιας άκρως απειλητικής για
τη ζωή νόσου, όπως η Καρδιακή Ανεπάρκεια, τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά ενισχύεται ο φυσικός
αντιρροπηστικός µηχανισµός της καρδιάς µε αποτέλεσµα τη µείωση του κινδύνου θνητότητας και
νοσηλείας κατά 20% και 21% αντίστοιχα: περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής για τους ασθενείς µε
καρδιακή ανεπάρκεια.
PFIZER
Δραστική ουσία:
Palbociclib
Η καινοτοµία του:
To Palbociclib είναι ο πρώτος στην κατηγορία
του εκλεκτικός αναστολέας CDK4/6, o οποίος σε συνδυασµό µε την λετροζόλη κατέδειξε ελεύθερης
προόδου νόσου επιβίωση που ξεπερνά τα 2 χρόνια, διάστηµα µεγαλύτερο από ό,τι έχει αναφερθεί µέχρι
σήµερα, από µελέτη φάσεως 3, στον προχωρηµένο καρκίνο του µαστού.
ROCHE
Δραστική ουσία:
Cobimetinib
Η καινοτοµία του:
Το Cobimetinib σε συνδυασµό µε το Vemurafenib, στους ασθενείς µε BRAF+ προχωρηµένο µελάνωµα,
επιτυγχάνει ισχυρή αναστολή του µονοπατιού MAPK, εξασφαλίζοντας ότι 7 στους 10 ασθενείς θα
ανταποκριθούν στη θεραπεία, ενώ αυξάνει σηµαντικά τη συνολική επιβίωση, πλησιάζοντας τα 2 χρόνια.
Καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν
AMGEN
Δραστική ουσία:
Evolocumab
Η καινοτοµία του:
Το Evolocumab είναι ο πρώτος αναστολέας της PCSK9 που µε µία δόση παρέχει σταθερή, εντατική µείωση
της LDL-C και αποτελεί µία στοχευµένη βιοτεχνολογική θεραπεία στη διαχείριση της δυσλιπιδαιµίας.
BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Idarucizumab
Η καινοτοµία του:
Το Idarucizumab αλλάζει τον τρόπο που οι γιατροί αντιµετωπίζουν τους ασθενείς υπό αντιπηκτικό στα
επείγοντα, αφαιρώντας άµεσα πλήρως και παρατεταµένα την αντιπηκτική δράση του Dabigatran. Αίρει κατ’
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αυτό τον τρόπο και τον τελευταίο ενδοιασµό ιατρών και ασθενών για τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής
όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
BRISTOL-MYERS SQUIBB
Δραστική ουσία:
Nivolumab
Η καινοτοµία του:
Το Nivolumab είναι µια καινοτόµος ανοσο-ογκολογική θεραπεία, που εµποδίζει την αναστολή της πρωτεΐνης
PD-1, επιτρέποντας την ανοσοεπιτήρηση από τα Τ-κύτταρα, µε στόχο την µείωση της ανάπτυξης και του
πολλαπλασιασµού του όγκου. Το Nivolumab έχει επιδείξει σηµαντικά κλινικά οφέλη σε πολλούς όγκους και
γραµµές θεραπείας, όπως την επιβίωση-ορόσηµο έως πέντε έτη µετά τη θεραπεία, έκβαση που δεν είναι
συνηθισµένη σε προθεραπευµένους ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο.
GSK
Δραστική ουσία:
Mepolizumab
Η καινοτοµία του:
Το Mepolizumab, αποτελεί την πρώτη στοχευµένη θεραπεία για τους ασθενείς µε σοβαρό ανθεκτικό
ηωσινοφιλικό άσθµα. Μια καινοτόµος βιολογική θεραπεία που προσφέρει σηµαντική βελτίωση της
ποιότητας ζωής και µείωση των παροξύνσεων για όλους εκείνους τους ασθενείς µε σοβαρό ανθεκτικό
ηωσινοφιλικό άσθµα, που έως σήµερα εξακολουθούν να έχουν παροξύνσεις παρότι λαµβάνουν τη µέγιστη
διαθέσιµη θεραπεία.
JANSSEN
Δραστική ουσία:
Daratumumab
Η καινοτοµία του:
Το Daratumumab ως µονοθεραπεία σε υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν µυέλωµα εκπληρώνει ακάλυπτη
ιατρική ανάγκη καθώς λόγω του καινοτόµου µηχανισµού δράσης του απέδειξε πρωτοφανή βελτίωση της
επιβίωσης, 20 µήνες διάµεση συνολική επιβίωση, για το 83% των ασθενών µε καλή ποιότητα ζωής για έναν
πληθυσµό ανθεκτικών ασθενών για τον οποίο δεν υπήρχε standard of care.
NOVARTIS
Δραστική ουσία:
Secukinumab
Η καινοτοµία του:
Το Secukinumab αποτελεί διπλή καινοτοµία:
Παρέχει έναν νέο µηχανισµό δράσης και έναν νέο θεραπευτικό στόχο (καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρµα)
στην πλειοψηφία των ασθενών. To Secukinumab είναι ο µοναδικός βιολογικός παράγοντας, που έχει
αποδείξει µέσα από άµεσες H2H συγκριτικές µελέτες φάσης 3, υπεροχή έναντι 2 βιολογικών θεραπειών, της
ετανερσέπτης και της ουστεκινουµάµπης στη µέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Επίσης, αποτελεί την
πρώτη στοχευµένη θεραπεία για τις σπονδυλαρθρίτιδες (ΣπΑ). Το Secukinumab ανεβάζει τον πήχη της
αποτελεσµατικότητας στο 80%. Και όλα τα παραπάνω συνοδεύονται µε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και
εύκολο δοσολογικό σχήµα µε την πένα SensoReady, που είναι ειδικά σχεδιασµένη για τους ασθενείς.
MSD
Δραστική ουσία:
Pembrolizumab
Η καινοτοµία του:
Το Pembrolizumab χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο δράσης του αποκαθιστά την ανοσολογική ανταπόκριση
στην περιοχή του όγκου. Έχοντας αποδείξει ένα σηµαντικό κλινικό όφελος σε σύγκριση µε την
καθιερωµένη θεραπεία, έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία τoυ προχωρηµένου µελανώµατος και του µη
µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα (ως αγωγή πρώτης και δεύτερης γραµµής ασθενών που
εκφράζουν το PD-L1 µε TPS ≥50% και ≥1% αντίστοιχα).
ROCHE
Δραστική ουσία:
Trastuzumab Subcutaneous
Η καινοτοµία του:
Η ανάπτυξη του Trastuzumab Subcutaneous συνιστά µια καινοτοµία που προσφέρει όλα τα πλεονεκτήµατα
της αναγνωρισµένης θεµελιώδους θεραπείας για τον HER2-θετικό καρκίνο µαστού σε µόλις 5 λεπτά. Η
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της αναγνωρισµένης θεµελιώδους θεραπείας για τον HER2-θετικό καρκίνο µαστού σε µόλις 5 λεπτά. Η
υποδόρια χορήγηση προσφέρει σηµαντικά οφέλη σε ασθενείς, ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
Επιπλέον παρέχει στα νοσοκοµεία τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διάθεσης των ιατρικών τους
πόρων.
Καλύτερο “ορφανό” φάρµακο (για σπάνια πάθηση)
AMGEN
Δραστική ουσία:
Blinatumomab
Η καινοτοµία του:
Το Blinatumomab είναι η πρώτη και µοναδική ανοσοθεραπεία που αποτελείται από ένα παρασκεύασµα
αµφιειδικού αντισώµατος στρατολόγησης Τ- Κυττάρων (BiTE®) το οποίο συνδέεται ειδικά στο CD19 και το
CD3. Το Blinatumomab δίνει τη δυνατότητα στο ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού να στοχεύσει και
να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα σε ενήλικους ασθενείς µε Β – πρόδροµη οξεία λεµφοβλαστική
λευχαιµία, αρνητική στο χρωµόσωµα Φιλαδέλφεια.
AMGEN
Δραστική ουσία:
Carfilzomib
Η καινοτοµία του:
Το Carfilzomib, είναι ένας ανώτερος αναστολέας πρωτεασώµατος που προσφέρει στους ασθενείς µε
υποτροπιάζον πολλαπλό µυέλωµα πρωτοφανείς βαθιές και διαρκείς ανταποκρίσεις, που έχουν διαπιστωθεί
µε 1ης γραµµής θεραπείες.
BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Nintedanib
Η καινοτοµία του:
Το Nintedanib είναι ο πρώτος αναστολέας πολλαπλών κινασών της τυροσίνης που είναι εγκεκριµένος για τη
θεραπεία της Ιδιοπαθούς Πνευµονικής Ίνωσης (IPF). Αλλάζει την πορεία της νόσου επιβραδύνοντας την
εξέλιξή της και µειώνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης οξέων παροξύνσεων σε ένα ευρύ φάσµα ασθενών µε
IPF.
ROCHE
Δραστική ουσία
Pirfenidone
Η καινοτοµία του
Για την Ιδιοπαθή Πνευµονική Ίνωση, µία σπάνια και µη αναστρέψιµη νόσο του Πνεύµονα, πιο θανατηφόρα
από πολλές µορφές καρκίνου, το Pirfenidone είναι η πρώτη θεραπεία που απέδειξε ότι µειώνει στο µισό τον
κίνδυνο θνησιµότητας και διαφυλάσσει την ποιότητα ζωής των ασθενών για περισσότερο χρόνο.
Καλύτερη ιατρική συσκευή ή διαγνωστικό εργαλείο ή µηχάνηµα ή βιοδείκτης ή ιατροτεχνολογικό προϊόν
ABBOTT
Εµπορική ονοµασία:
AlinIQ BIS
Η καινοτοµία του:
Το AlinIQ BIS, είναι το πληροφοριακό σύστηµα που βοηθάει τα ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια να
αποκαλύψουν κρυµµένες πληροφορίες χρησιµοποιώντας τα πολύτιµα δεδοµένα που βρίσκονται στα
διάφορα συστήµατα IT και αναλυτές. Οι πληροφορίες αυτές µαζί µε συµβουλευτικές υπηρεσίες θα
βοηθήσουν το εργαστήριο να αυξήσει την παραγωγικότητά του, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος
λειτουργίας.
ROCHE
Εµπορική ονοµασία διαγνωστικής εξέτασης:
cobas® EGFR Mutation Test v2
Η καινοτοµία του:
Tο cobas® EGFR Mutation Test v2 είναι το µοναδικό συνοδό διαγνωστικό τεστ υγρής βιοψίας, εγκεκριµένο
και από τον αµερικάνικο FDA, που ενδείκνυται για τη διάγνωση, επιλογή και παρακολούθηση των ασθενών
µε ΜΜΚΠ, τόσο από δείγµατα ιστού όσο και πλάσµατος.
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SIEMENS HEALTHINEERS
Εµπορική ονοµασία
Multitom Rax
Η καινοτοµία του
Για πρώτη φορά ροµποτική ακρίβεια στη διαγνωστική ακτινογραφία. Διπλοί ροµποτικοί βραχίονες
επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση της ακτινολογικής λυχνίας και του ανιχνευτή, συµβάλλοντας στην
πλήρη σάρωση του σώµατος ασθενούς µε ακτίνες X και στην τρισδιάστατη (3D) απεικόνισή του.
Καθίσταται πλέον η εξέταση πολύ ευκολότερη: ανεξάρτητα του αν ο ασθενής είναι όρθιος, καθιστός ή
ξαπλωµένος, οι ροµποτικοί βραχίονες κινούνται µε τέλεια ακρίβεια χρησιµοποιώντας τη ροµποτική
τεχνολογία. Η στρατηγική µας βασίζεται στην αρχή ότι το σύστηµα κινείται, όχι ο ασθενής, κάτι το οποίο
µειώνει τον κίνδυνο επιπλέον τραυµατισµών και πόνου. TRTRAτραυµατισµών και πόνου.
To Ανθρωπιστικό Βραβείο «Pro Bono Humanum»
Ιδιαίτερη θέση κατέχει για τα Prix Galien Greece, το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro Bono Humanum», το οποίο
έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει
σηµαντικά 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.
Το Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award»
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ. Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη και
προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific
Research Award» το ποσό των 10.000 €.
To Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award»
Το συγκεκριµένο βραβείο έχει ως στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος τριάντα δύο (32) σύλλογοι
ασθενών απ’ όλη την Ελλάδα.
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας «ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ»
Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών µε Γενετικά Προβλήµατα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Λάρισας (ΕΕΝΑΛ)
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόµων Με Σύνδροµο Down «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόµων Με Σύνδροµο Rett «ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ»
Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Νοµού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
Οικογενειακή Συµµαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL (Von Hippel Lindau ) Ελλάδος
Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»
Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ)
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Συλλόγων Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)
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Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών Και Φίλων Πασχόντων από Νευροϊνωµάτωση
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»
Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ»
Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική & Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιµία
(ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ)
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών
Σύλλογος «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION – H.P.H»
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Σύλλογος Ατόµων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ»
Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασµατική Ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ»
Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»
Σωµατείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ»
Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή Βραβείου Συλλόγου Ασθενών «Patient Initiative
Award» το ποσό των 10.000 €.
Η µεγάλη ανταπόκριση των συλλόγων ασθενών στο Patient Initiative Award µας ώθησε στην
δηµιουργία της Ακαδηµίας Εκπαίδευσης Συλλόγων Ασθενών, (www.galienacademy.com ) όπου
διακεκριµένοι επιστήµονες επιµορφώνουν τα µέλη των συλλόγων σε θέµατα που έχουν
πραγµατικά ανάγκη, µε στόχο να αυξήσουν τις δράσεις επικοινωνίας τους και να
εξασφαλίσουν ακόµη καλύτερες παροχές υγείας για όλους. Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία τον περασµένο Νοέµβριο και ο επόµενος κύκλος έχει
προγραµµατιστεί για το Μάιο του 2
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ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ των Βραβείων Prix Galien Greece 2017
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής των των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο θεσµός ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας
φαρµακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη
φαρµακευτική έρευνα και σήµερα χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα
των Βραβείων Νόµπελ στην φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία. Είκοσι ένα φαρµακευτικά σκευάσµατα
και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση των Prix Galien Greece 2017, ενώ
ιδιαίτερη στιγµή της βραδιάς αποτελεί το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro Bono Humanum», το οποίο έχει ως
στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει
σηµαντικά 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. Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την
καινοτοµία, δεν θα µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα.
Συνεπώς φέτος, εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει
έναν Έλληνα ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που
οδήγησε σε σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας. Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε
απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ»,
καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Ακαδηµαϊκό, Δρ Γεώργιο Κόλλια, για την
αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη και προώθηση της εφαρµογής βιολογικών
αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και
κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα
χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις παθήσεις του εντέρου και η
σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή του Ερευνητικού
Βραβείου «Galien Scientific Research Award» το ποσό των 10.000 €. Τέλος, θα απονεµηθεί και το Βραβείο
Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award», µε στόχο 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. Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος 32 σύλλογοι
ασθενών και ο νικητής θα λάβει το ποσό των 10.000 €.
Πηγή: http://health.in.gr/news/various/article/
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Πρωτιά για τη «Ναυτεµπορική» στα Superbrands
2016: Ποιες άλλες εταιρείες διακρίθηκαν στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του θεσµού
Από την έντυπη έκδοση
Την ανώτατη διάκριση απέσπασε στα Superbrands η «Ναυτεµπορική», που αναδείχθηκε πρώτη εταιρεία
στην κατηγορία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µια από τις «κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες στην
Ελλάδα 2016», στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του παγκόσµιου θεσµού, που κορυφώθηκε µε την απονοµή
συνολικά 64 διακρίσεων.
Στην τελετή βράβευσης, που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βραβείο για τη
«Ναυτεµπορική» παρέλαβε ο διευθυντής της εφηµερίδας, κ. Χρήστος Δόγας, ενώ στην εκδήλωση
τιµήθηκαν επιπλέον 38 εταιρείες που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία σε ισάριθµες κατηγορίες, 7 µη
κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρείες χορηγοί.
Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισµό Corporate Superbrands Greece 2016 φέρουν ουσιαστικά
τη σφραγίδα διαρκούς αριστείας των Superbrands, του διεθνούς οργανισµού που εκπροσωπείται σε 91
χώρες ανά τον κόσµο. Οι νικητές αναδείχθηκαν από µία αρχική λίστα 1.500 εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η 20µελής κριτική επιτροπή των Superbrands κατέληξε σε
µία µικρότερη λίστα 15 κλάδων ανά κατηγορία, την οποία ψήφισε τόσο η επιτροπή όσο και το ευρύ κοινό
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς MARC A.E. Από τη δεύτερη ψηφοφορία αναδείχθηκε το αποτέλεσµα
των Superbrands, δηλαδή των 7 πρώτων εταιρικών επωνυµιών ανά κλάδο. Χθες ανακοινώθηκαν και
βραβεύτηκαν οι πρώτοι (των πρώτων) σε κάθε κατηγορία ως εξής:
Αθλητικά είδη: Νike Ελλάς, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες: Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α., Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα: MercedesBenz Ελλάς, Γαλακτοκοµικά: Όλυµπος, Διαφήµιση-Δηµόσιες Σχέσεις: ATTP, Είδη διατροφής: Creta Farms,
Εκδοτικοί οίκοι: Ψυχογιός, Ένδυση-Υπόδηση: Nak Shoes, Ενέργεια-Ανακύκλωση: ΔΕΠΑ, Εξοπλισµός Σπιτιού Γραφική ύλη: BIC Βιολέξ, Έπιπλα: Coco - Mat, Έρευνα: MRB Hellas, Εστίαση: Βενέτης, Ζαχαρώδη &
Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ, Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη-Φωτισµός: Miele Hellas, Ηλεκτρονικό εµπόριο:
Google Hellas, Κατασκευές-Ανάπτυξη Ακινήτων: Τέρνα, Κόσµηµα-Ρολόι-Οπτικά: Rollex Ελλάς, Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης: Η Ναυτεµπορική, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Παιδικά
Χωριά SOS, Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Κιβωτός του Κόσµου, Το Χαµόγελο του Παιδιού, Unicef,
Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε καρκίνο «Ελπίδα», Νεοφυείς επιχειρήσεις: Taxibeat.gr, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, Οικιακή Καθαριότητα-Χαρτικά: Elais - Unilever Hellas,
Παιδικά Είδη / παιδική διασκέδαση: Μουστάκας, Πληροφορική: Microsoft Ελλάς, Αλκοολούχα ποτά:
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ποτά µη αλκοολούχα - Ροφήµατα: Λουξ Μαρλαφέκας, Προσωπική Περιποίηση:
Frezyderm, Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών: Alumil, Σουπερµάρκετ-Πολυκαταστήµατα-Malls: Σκλαβενίτης,
Συγκοινωνίες-Μεταφορές: Aegean Airlines, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες-Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group,
Τηλεπικοινωνίες: ΟΤΕ - Cosmote, Τουρισµός: Τ.Ε.ΜΕΣ., Τσιγάρα - είδη καπνιστού: Παπαστράτος, Φάρµακα:
Beiersdorf Hellas, Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Ψυχαγωγία: Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών και Gaming: Ο.Π.Α.Π.
Ειδικό βραβείο απέσπασε η Regus, ως η εταιρεία µε τις βέλτιστες παροχές Επιχειρηµατικών Λύσεων
(Business Solution Award) και η Σκλαβενίτης µε τη διάκριση «Χρυσή Νίκη» για την εταιρική επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγοριών.
Σηµειώνεται ότι στο πρώτο µέρος της τελετής βραβεύτηκαν οι χορηγοί και συγκεκριµένα οι εταιρείες:
24Media, Box Pharmacy, Candia Strom, Diageo, Dixons South - East Europe (Κωτσόβολος), Lamda Development,
Lufthansa German Airlines, Minoan Lines, Pelikan, Volvo Hellas, ΑΒ Βασιλόπουλος, Βαρβαγιάννης, Εθνική
Τράπεζα, Μπαρµπα Στάθης, Υγεία, Χήτος και ΩΡΑ-Καίσαρης.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Διάκριση για τη Ναυτεµπορική στα Corporate Superbrands Greece
2016: Ποιες άλλες εταιρείες διακρίθηκαν στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του θεσµού
Από την έντυπη έκδοση
Την ανώτατη διάκριση απέσπασε στα Superbrands η «Ναυτεµπορική», που αναδείχθηκε πρώτη εταιρεία
στην κατηγορία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µια από τις «κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες στην
Ελλάδα 2016», στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του παγκόσµιου θεσµού, που κορυφώθηκε µε την απονοµή
συνολικά 64 διακρίσεων.
Στην τελετή βράβευσης, που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βραβείο για τη
«Ναυτεµπορική» παρέλαβε ο διευθυντής της εφηµερίδας, κ. Χρήστος Δόγας, ενώ στην εκδήλωση
τιµήθηκαν επιπλέον 38 εταιρείες που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία σε ισάριθµες κατηγορίες, 7 µη
κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρείες χορηγοί.
Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισµό Corporate Superbrands Greece 2016 φέρουν ουσιαστικά
τη σφραγίδα διαρκούς αριστείας των Superbrands, του διεθνούς οργανισµού που εκπροσωπείται σε 91
χώρες ανά τον κόσµο. Οι νικητές αναδείχθηκαν από µία αρχική λίστα 1.500 εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η 20µελής κριτική επιτροπή των Superbrands κατέληξε σε
µία µικρότερη λίστα 15 κλάδων ανά κατηγορία, την οποία ψήφισε τόσο η επιτροπή όσο και το ευρύ κοινό
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς MARC A.E. Από τη δεύτερη ψηφοφορία αναδείχθηκε το αποτέλεσµα
των Superbrands, δηλαδή των 7 πρώτων εταιρικών επωνυµιών ανά κλάδο. Χθες ανακοινώθηκαν και
βραβεύτηκαν οι πρώτοι (των πρώτων) σε κάθε κατηγορία ως εξής:
Αθλητικά είδη: Νike Ελλάς, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες: Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α., Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα: MercedesBenz Ελλάς, Γαλακτοκοµικά: Όλυµπος, Διαφήµιση-Δηµόσιες Σχέσεις: ATTP, Είδη διατροφής: Creta Farms,
Εκδοτικοί οίκοι: Ψυχογιός, Ένδυση-Υπόδηση: Nak Shoes, Ενέργεια-Ανακύκλωση: ΔΕΠΑ, Εξοπλισµός Σπιτιού Γραφική ύλη: BIC Βιολέξ, Έπιπλα: Coco - Mat, Έρευνα: MRB Hellas, Εστίαση: Βενέτης, Ζαχαρώδη &
Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ, Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη-Φωτισµός: Miele Hellas, Ηλεκτρονικό εµπόριο:
Google Hellas, Κατασκευές-Ανάπτυξη Ακινήτων: Τέρνα, Κόσµηµα-Ρολόι-Οπτικά: Rollex Ελλάς, Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης: Η Ναυτεµπορική, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Παιδικά
Χωριά SOS, Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Κιβωτός του Κόσµου, Το Χαµόγελο του Παιδιού, Unicef,
Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε καρκίνο «Ελπίδα», Νεοφυείς επιχειρήσεις: Taxibeat.gr, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, Οικιακή Καθαριότητα-Χαρτικά: Elais - Unilever Hellas,
Παιδικά Είδη / παιδική διασκέδαση: Μουστάκας, Πληροφορική: Microsoft Ελλάς, Αλκοολούχα ποτά:
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ποτά µη αλκοολούχα - Ροφήµατα: Λουξ Μαρλαφέκας, Προσωπική Περιποίηση:
Frezyderm, Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών: Alumil, Σουπερµάρκετ-Πολυκαταστήµατα-Malls: Σκλαβενίτης,
Συγκοινωνίες-Μεταφορές: Aegean Airlines, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες-Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group,
Τηλεπικοινωνίες: ΟΤΕ - Cosmote, Τουρισµός: Τ.Ε.ΜΕΣ., Τσιγάρα - είδη καπνιστού: Παπαστράτος, Φάρµακα:
Beiersdorf Hellas, Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Ψυχαγωγία: Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών και Gaming: Ο.Π.Α.Π.
Ειδικό βραβείο απέσπασε η Regus, ως η εταιρεία µε τις βέλτιστες παροχές Επιχειρηµατικών Λύσεων
(Business Solution Award) και η Σκλαβενίτης µε τη διάκριση «Χρυσή Νίκη» για την εταιρική επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγοριών.
Σηµειώνεται ότι στο πρώτο µέρος της τελετής βραβεύτηκαν οι χορηγοί και συγκεκριµένα οι εταιρείες:
24Media, Box Pharmacy, Candia Strom, Diageo, Dixons South - East Europe (Κωτσόβολος), Lamda Development,
Lufthansa German Airlines, Minoan Lines, Pelikan, Volvo Hellas, ΑΒ Βασιλόπουλος, Βαρβαγιάννης, Εθνική
Τράπεζα, Μπαρµπα Στάθης, Υγεία, Χήτος και ΩΡΑ-Καίσαρης.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Prix Galien -Εδραιώθηκε και στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης
της παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας
Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, παραχωρήθηκε σήµερα σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center
Hotel.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό
οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την
αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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.»
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην
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σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η
ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την
µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτοµία και
αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο
ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της
καινοτοµικό µέλλον.»
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί προς
αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά και
βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες
ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις
δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των
πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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 καθεστώς 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 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».
Η ιστορία των Prix Galien Greece
Ο θεσµός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα.
Εκφράζουν µια 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 φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Οι κατηγορίες βράβευσης
Φαρµακευτικά βραβεία
Είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά σκευάσµατα & ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή
διοργάνωση των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Greece 2017. Ακολουθούν όλες οι συµµετοχές µε
σύντοµη αναφορά στην καινοτοµία του κάθε υποψήφιου προϊόντος:
1.Καλύτερο φαρµακευτικό προϊόν
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ABBVIE
Δραστικές ουσίες:
Paritaprevir/ritonavir co formulated with ombitasvir & dasabuvir
Η καινοτοµία του:
Ο συγκεκριµένος θεραπευτικός συνδυασµός εξασφάλισε µέσα από ένα µοναδικό µηχανισµό δράσης την
ίαση σε κάθε ασθενή µε ηπατίτιδα C.
ASTRAZENECA
Δραστική ουσία:
Osimertinib
Η καινοτοµία του:
Το Osimertinib σχεδιάστηκε από την AstraZeneca προκειµένου να υπάρξει µια εξατοµικευµένη θεραπεία για
τους ασθενείς µε EGFRm-ΜΜΚΠ που εµφανίζουν αντίσταση στη θεραπεία λόγω της µετάλλαξης Τ790Μ. Το
Osimertinib αναπτύχθηκε σε µόλις 2,5 χρόνια, προσφέροντας στους ασθενείς εντυπωσιακή
αποτελεσµατικότητα και ανοχή σε σχέση µε τη διπλή χηµειοθεραπεία.
BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Εµπαγλιφλοζίνη
Η καινοτοµία του:
Η Εµπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος (& µοναδικός µέχρι σήµερα) από του στόµατος χορηγούµενος
αντιδιαβητικός παράγοντας, που έχει αποδείξει στατιστικά σηµαντική µείωση του καρδιαγγειακού
θανάτου κατά 38%, αλλά και της θνησιµότητας κάθε αιτιολογίας κατά 32%, σε άτοµα µε διαβήτη τύπου 2
και εγκατεστηµένη καρδιαγγειακή νόσο, επιπρόσθετα της καθιερωµένης αγωγής και ανεξάρτητα της
δράσης του στον γλυκαιµικό έλεγχο, µε το όφελος να εµφανίζεται από τους πρώτους µήνες χορήγησης.
NOVARTIS
Δραστική ουσία:
Sacubitril / Valsartan
Η καινοτοµία του:
Το Sacubitril / Valsartan αποτελεί τη σηµαντικότερη εξέλιξη στην αντιµετώπιση µιας άκρως απειλητικής για
τη ζωή νόσου, όπως η Καρδιακή Ανεπάρκεια, τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά ενισχύεται ο φυσικός
αντιρροπηστικός µηχανισµός της καρδιάς µε αποτέλεσµα τη µείωση του κινδύνου θνητότητας και
νοσηλείας κατά 20% και 21% αντίστοιχα: περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής για τους ασθενείς µε
καρδιακή ανεπάρκεια.
PFIZER
Δραστική ουσία:
Palbociclib
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Η καινοτοµία του:
To Palbociclib είναι ο πρώτος στην κατηγορία
του εκλεκτικός αναστολέας CDK4/6, o οποίος σε συνδυασµό µε την λετροζόλη κατέδειξε ελεύθερης
προόδου νόσου επιβίωση που ξεπερνά τα 2 χρόνια, διάστηµα µεγαλύτερο από ό,τι έχει αναφερθεί µέχρι
σήµερα, από µελέτη φάσεως 3, στον προχωρηµένο καρκίνο του µαστού.
ROCHE
Δραστική ουσία:
Cobimetinib
Η καινοτοµία του:
Το Cobimetinib σε συνδυασµό µε το Vemurafenib, στους ασθενείς µε BRAF+ προχωρηµένο µελάνωµα,
επιτυγχάνει ισχυρή αναστολή του µονοπατιού MAPK, εξασφαλίζοντας ότι 7 στους 10 ασθενείς θα
ανταποκριθούν στη θεραπεία, ενώ αυξάνει σηµαντικά τη συνολική επιβίωση, πλησιάζοντας τα 2 χρόνια.
2.Καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν
AMGEN
Δραστική ουσία:
Evolocumab
Η καινοτοµία του:
Το Evolocumab είναι ο πρώτος αναστολέας της PCSK9 που µε µία δόση παρέχει σταθερή, εντατική µείωση
της LDL-C και αποτελεί µία στοχευµένη βιοτεχνολογική θεραπεία στη διαχείριση της δυσλιπιδαιµίας.
BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Idarucizumab
Η καινοτοµία του:
Το Idarucizumab αλλάζει τον τρόπο που οι γιατροί αντιµετωπίζουν τους ασθενείς υπό αντιπηκτικό στα
επείγοντα, αφαιρώντας άµεσα πλήρως και παρατεταµένα την αντιπηκτική δράση του Dabigatran. Αίρει κατ’
αυτό τον τρόπο και τον τελευταίο ενδοιασµό ιατρών και ασθενών για τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής
όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
BRISTOL-MYERS SQUIBB
Δραστική ουσία:
Nivolumab
Η καινοτοµία του:
Το Nivolumab είναι µια καινοτόµος ανοσο-ογκολογική θεραπεία, που εµποδίζει την αναστολή της πρωτεΐνης
PD-1, επιτρέποντας την ανοσοεπιτήρηση από τα Τ-κύτταρα, µε στόχο την µείωση της ανάπτυξης και του
πολλαπλασιασµού του όγκου. Το Nivolumab έχει επιδείξει σηµαντικά κλινικά οφέλη σε πολλούς όγκους και
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γραµµές θεραπείας, όπως την επιβίωση-ορόσηµο έως πέντε έτη µετά τη θεραπεία, έκβαση που δεν είναι
συνηθισµένη σε προθεραπευµένους ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο.
GSK
Δραστική ουσία:
Mepolizumab
Η καινοτοµία του:
Το Mepolizumab, αποτελεί την πρώτη στοχευµένη θεραπεία για τους ασθενείς µε σοβαρό ανθεκτικό
ηωσινοφιλικό άσθµα. Μια καινοτόµος βιολογική θεραπεία που προσφέρει σηµαντική βελτίωση της
ποιότητας ζωής και µείωση των παροξύνσεων για όλους εκείνους τους ασθενείς µε σοβαρό ανθεκτικό
ηωσινοφιλικό άσθµα, που έως σήµερα εξακολουθούν να έχουν παροξύνσεις παρότι λαµβάνουν τη µέγιστη
διαθέσιµη θεραπεία.
JANSSEN
Δραστική ουσία:
Daratumumab
Η καινοτοµία του:
Το Daratumumab ως µονοθεραπεία σε υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν µυέλωµα εκπληρώνει ακάλυπτη
ιατρική ανάγκη καθώς λόγω του καινοτόµου µηχανισµού δράσης του απέδειξε πρωτοφανή βελτίωση της
επιβίωσης, 20 µήνες διάµεση συνολική επιβίωση, για το 83% των ασθενών µε καλή ποιότητα ζωής για έναν
πληθυσµό ανθεκτικών ασθενών για τον οποίο δεν υπήρχε standard of care.
NOVARTIS
Δραστική ουσία:
Secukinumab
Η καινοτοµία του:
Το Secukinumab αποτελεί διπλή καινοτοµία:
Παρέχει έναν νέο µηχανισµό δράσης και έναν νέο θεραπευτικό στόχο (καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρµα)
στην πλειοψηφία των ασθενών. To Secukinumab είναι ο µοναδικός βιολογικός παράγοντας, που έχει
αποδείξει µέσα από άµεσες H2H συγκριτικές µελέτες φάσης 3, υπεροχή έναντι 2 βιολογικών θεραπειών, της
ετανερσέπτης και της ουστεκινουµάµπης στη µέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Επίσης, αποτελεί την
πρώτη στοχευµένη θεραπεία για τις σπονδυλαρθρίτιδες (ΣπΑ). Το Secukinumab ανεβάζει τον πήχη της
αποτελεσµατικότητας στο 80%. Και όλα τα παραπάνω συνοδεύονται µε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και
εύκολο δοσολογικό σχήµα µε την πένα SensoReady, που είναι ειδικά σχεδιασµένη για τους ασθενείς.
MSD
Δραστική ουσία:
Pembrolizumab
Η καινοτοµία του:
Το Pembrolizumab χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο δράσης του αποκαθιστά την ανοσολογική ανταπόκριση
στην περιοχή του όγκου. Έχοντας αποδείξει ένα σηµαντικό κλινικό όφελος σε σύγκριση µε την
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καθιερωµένη θεραπεία, έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία τoυ προχωρηµένου µελανώµατος και του µη
µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα (ως αγωγή πρώτης και δεύτερης γραµµής ασθενών που
εκφράζουν το PD-L1 µε TPS ≥50% και ≥1% αντίστοιχα).
ROCHE
Δραστική ουσία:
Trastuzumab Subcutaneous
Η καινοτοµία του:
Η ανάπτυξη του Trastuzumab Subcutaneous συνιστά µια καινοτοµία που προσφέρει όλα τα πλεονεκτήµατα
της αναγνωρισµένης θεµελιώδους θεραπείας για τον HER2-θετικό καρκίνο µαστού σε µόλις 5 λεπτά. Η
υποδόρια χορήγηση προσφέρει σηµαντικά οφέλη σε ασθενείς, ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
Επιπλέον παρέχει στα νοσοκοµεία τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διάθεσης των ιατρικών τους
πόρων.
3.Καλύτερο «ορφανό» φάρµακο (για σπάνια πάθηση)
AMGEN
Δραστική ουσία:
Blinatumomab
Η καινοτοµία του:
Το Blinatumomab είναι η πρώτη και µοναδική ανοσοθεραπεία που αποτελείται από ένα παρασκεύασµα
αµφιειδικού αντισώµατος στρατολόγησης Τ- Κυττάρων (BiTE®) το οποίο συνδέεται ειδικά στο CD19 και το
CD3. Το Blinatumomab δίνει τη δυνατότητα στο ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού να στοχεύσει και
να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα σε ενήλικους ασθενείς µε Β – πρόδροµη οξεία λεµφοβλαστική
λευχαιµία, αρνητική στο χρωµόσωµα Φιλαδέλφεια.
AMGEN
Δραστική ουσία:
Carfilzomib
Η καινοτοµία του:
Το Carfilzomib, είναι ένας ανώτερος αναστολέας πρωτεασώµατος που προσφέρει στους ασθενείς µε
υποτροπιάζον πολλαπλό µυέλωµα πρωτοφανείς βαθιές και διαρκείς ανταποκρίσεις, που έχουν διαπιστωθεί
µε 1ης γραµµής θεραπείες.
BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία:
Nintedanib
Η καινοτοµία του:
Το Nintedanib είναι ο πρώτος αναστολέας πολλαπλών κινασών της τυροσίνης που είναι εγκεκριµένος για τη
θεραπεία της Ιδιοπαθούς Πνευµονικής Ίνωσης (IPF). Αλλάζει την πορεία της νόσου επιβραδύνοντας την
εξέλιξή της και µειώνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης οξέων παροξύνσεων σε ένα ευρύ φάσµα ασθενών µε
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IPF.
ROCHE
Δραστική ουσία
Pirfenidone
Η καινοτοµία του
Για την Ιδιοπαθή Πνευµονική Ίνωση, µία σπάνια και µη αναστρέψιµη νόσο του Πνεύµονα, πιο θανατηφόρα
από πολλές µορφές καρκίνου, το Pirfenidone είναι η πρώτη θεραπεία που απέδειξε ότι µειώνει στο µισό τον
κίνδυνο θνησιµότητας και διαφυλάσσει την ποιότητα ζωής των ασθενών για περισσότερο χρόνο.
4.Καλύτερη ιατρική συσκευή ή διαγνωστικό εργαλείο ή µηχάνηµα ή βιοδείκτης ή
ιατροτεχνολογικό προϊόν
ABBOTT
Εµπορική ονοµασία:
AlinIQ BIS
Η καινοτοµία του:
Το AlinIQ BIS, είναι το πληροφοριακό σύστηµα που βοηθάει τα ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια να
αποκαλύψουν κρυµµένες πληροφορίες χρησιµοποιώντας τα πολύτιµα δεδοµένα που βρίσκονται στα
διάφορα συστήµατα IT και αναλυτές. Οι πληροφορίες αυτές µαζί µε συµβουλευτικές υπηρεσίες θα
βοηθήσουν το εργαστήριο να αυξήσει την παραγωγικότητά του, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος
λειτουργίας.
ROCHE
Εµπορική ονοµασία διαγνωστικής εξέτασης:
cobas® EGFR Mutation Test v2
Η καινοτοµία του:
Tο cobas® EGFR Mutation Test v2 είναι το µοναδικό συνοδό διαγνωστικό τεστ υγρής βιοψίας, εγκεκριµένο
και από τον αµερικάνικο FDA, που ενδείκνυται για τη διάγνωση, επιλογή και παρακολούθηση των ασθενών
µε ΜΜΚΠ, τόσο από δείγµατα ιστού όσο και πλάσµατος.
SIEMENS HEALTHINEERS
Εµπορική ονοµασία
Multitom Rax
Η καινοτοµία του
Για πρώτη φορά ροµποτική ακρίβεια στη διαγνωστική ακτινογραφία. Διπλοί ροµποτικοί βραχίονες
επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση της ακτινολογικής λυχνίας και του ανιχνευτή, συµβάλλοντας στην
πλήρη σάρωση του σώµατος ασθενούς µε ακτίνες X και στην τρισδιάστατη (3D) απεικόνισή του.
Καθίσταται πλέον η εξέταση πολύ ευκολότερη: ανεξάρτητα του αν ο ασθενής είναι όρθιος, καθιστός ή
ξαπλωµένος, οι ροµποτικοί βραχίονες κινούνται µε τέλεια ακρίβεια χρησιµοποιώντας τη ροµποτική
τεχνολογία. Η στρατηγική µας βασίζεται στην αρχή ότι το σύστηµα κινείται, όχι ο ασθενής, κάτι το οποίο
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µειώνει τον κίνδυνο επιπλέον τραυµατισµών και πόνου. TRTRAτραυµατισµών και πόνου.
5.To Ανθρωπιστικό Βραβείο «Pro Bono Humanum»
Ιδιαίτερη θέση κατέχει για τα Prix Galien Greece, το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro Bono Humanum», το
οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν
συνεισφέρει σηµαντικά στο χώρο της υγείας στη χώρα µας.
Το συγκεκριµένο βραβείο θα απονείµει φέτος η ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Π. 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.
6.Το Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award»
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ. Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη
και προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific
Research Award» το ποσό των 10.000 €.
7.To Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award»
Το συγκεκριµένο βραβείο έχει ως στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος τριάντα δύο (32)
σύλλογοι ασθενών απ’ όλη την Ελλάδα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας «ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ»
Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών µε Γενετικά Προβλήµατα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Λάρισας (ΕΕΝΑΛ)
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόµων Με Σύνδροµο Down «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόµων Με Σύνδροµο Rett «ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ»
Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Νοµού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
Οικογενειακή Συµµαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL (Von Hippel Lindau ) Ελλάδος
Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»
Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ)
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Συλλόγων Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών Και Φίλων Πασχόντων από Νευροϊνωµάτωση
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»
Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενηµέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ»
20. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική & Μικροδρεπανοκυτταρική
Αναιµία (ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ)
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών
Σύλλογος «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION – H.P.H»
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Σύλλογος Ατόµων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ»
Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασµατική Ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ»
Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»
Σωµατείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ»

Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή Βραβείου Συλλόγου Ασθενών «Patient Initiative
Award» το ποσό των 10.000 €.
Η µεγάλη ανταπόκριση των συλλόγων ασθενών στο Patient Initiative Award µας ώθησε στην δηµιουργία της
Ακαδηµίας Εκπαίδευσης Συλλόγων Ασθενών, (www.galienacademy.com ) όπου διακεκριµένοι
επιστήµονες επιµορφώνουν τα µέλη των συλλόγων σε θέµατα που έχουν πραγµατικά ανάγκη, µε στόχο να
αυξήσουν τις δράσεις επικοινωνίας τους και να εξασφαλίσουν ακόµη καλύτερες παροχές υγείας για
όλους. Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία τον περασµένο Νοέµβριο και
ο επόµενος κύκλος έχει προγραµµατιστεί για το Μάιο του 2017.
H τελετή απονοµής των Prix Galien Greece 2017 θα µεταδοθεί ζωντανά µέσω Live Streaming στο
http://www.hellasnews.tv/live/
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[In]: Το Σάββατο η τελετή απονοµής των Βραβείων Prix Galien Greece 2017
Αθήνα
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής των των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο θεσµός ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας
φαρµακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη
φαρµακευτική έρευνα και σήµερα χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα
των Βραβείων Νόµπελ στην φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Είκοσι ένα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση
των Prix Galien Greece 2017, ενώ ιδιαίτερη στιγµή της βραδιάς αποτελεί το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro
Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα
ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά 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.
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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[Η Καθηµερινή]: «Ουσιαστική συµµετοχή ασθενών στις αποφάσεις για την
υγεία»
Την ανάγκη µεγαλύτερης και πιο ουσιαστικής συµµετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής
υγείας προκρίνουν οι ειδικοί, µε αφορµή την απονοµή των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien, που θα
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 1η Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οπως ανέφερε χθες ο
αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης, «η
αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συµµετοχής
των ασθενών, µέσω των οργανωµένων συλλόγων τους, είναι σήµερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ.
Αυτό διότι, υπό το καθεστώς των ασφυκτικών προϋπολογισµών οι οποίοι έχουν καθιερωθεί στο σύστηµα
υγείας, είναι πλέον αναγκαίο να τεθούν προτεραιότητες στην κατανοµή των πόρων, κάτι που δεν µπορεί
να γίνει χωρίς τη συµµετοχή των ίδιων των ασθενών».
Στην εκδήλωση των φετινών Prix Galien θα απονεµηθεί βραβείο σε έναν Σύλλογο Ασθενών, από τους 32
που συµµετείχαν στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικό βραβείο θα απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον
ερευνητή – βιολόγο, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ακαδηµαϊκό, δρ Γεώργιο Κόλλια, ενώ ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος θα απονείµει ανθρωπιστικό βραβείο στην Ελληνίδα
ευεργέτιδα Αλίκη Περρωτή για τη σπουδαία συνεισφορά της στον χώρο της υγείας, της παιδείας και της
κοινωνικής ιατρικής στην Ελλάδα και διεθνώς.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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[Πρώτο Θέµα]: Βραβεία Prix Galien: τα βραβεία… Νοµπέλ της φαρµακευτικής
καινοτοµίας
Εδραιώθηκε στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της παγκόσµιας έρευνας και
καινοτοµίας
Ένας θεσµός που αποτελεί 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, εδραιώνεται και στη χώρα µας: πρόκειται για τα διεθνούς
φήµης φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν για τρίτη χρονιά, την 1η Απριλίου
2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο θεσµός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα. Πλέον
χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα των Βραβείων Νόµπελ στην
φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
«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 οικονοµικά
πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Πρωτιά για τη «Ναυτεµπορική» στα Superbrands
Την ανώτατη διάκριση απέσπασε στα Superbrands η «Ναυτεµπορική», που αναδείχθηκε πρώτη εταιρεία
στην κατηγορία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µια από τις «κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες στην
Ελλάδα 2016», στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του παγκόσµιου θεσµού, που κορυφώθηκε µε την απονοµή
συνολικά 64 διακρίσεων.
Στην τελετή βράβευσης, που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βραβείο για
τη «Ναυτεµπορική» παρέλαβε ο διευθυντής της εφηµερίδας, κ. Χρήστος Δόγας, ενώ στην εκδήλωση
τιµήθηκαν επιπλέον 38 εταιρείες που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία σε ισάριθµες κατηγορίες, 7 µη
κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρείες χορηγοί.
© naftemporiki.gr Η αντιπρόεδρος της Eλληνικής Ένωσης Επιχειρηµατιών (ΕΕΝΕ) Άννη Μιχαηλίδου δίνει το
βραβείο στον διευθυντή της «Ναυτεµπορικής» Χρήστο Δόγα.
Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισµό Corporate Superbrands Greece 2016 φέρουν ουσιαστικά
τη σφραγίδα διαρκούς αριστείας των Superbrands, του διεθνούς οργανισµού που εκπροσωπείται σε 91
χώρες ανά τον κόσµο. Οι νικητές αναδείχθηκαν από µία αρχική λίστα 1.500 εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η 20µελής κριτική επιτροπή των Superbrands κατέληξε σε
µία µικρότερη λίστα 15 κλάδων ανά κατηγορία, την οποία ψήφισε τόσο η επιτροπή όσο και το ευρύ κοινό
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς MARC A.E. Από τη δεύτερη ψηφοφορία αναδείχθηκε το αποτέλεσµα
των Superbrands, δηλαδή των 7 πρώτων εταιρικών επωνυµιών ανά κλάδο. Χθες ανακοινώθηκαν και
βραβεύτηκαν οι πρώτοι (των πρώτων) σε κάθε κατηγορία ως εξής:
Αθλητικά είδη: Νike Ελλάς, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες: Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α., Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα: MercedesBenz Ελλάς, Γαλακτοκοµικά: Όλυµπος, Διαφήµιση-Δηµόσιες Σχέσεις: ATTP, Είδη διατροφής: Creta Farms,
Εκδοτικοί οίκοι: Ψυχογιός, Ένδυση-Υπόδηση: Nak Shoes, Ενέργεια-Ανακύκλωση: ΔΕΠΑ, Εξοπλισµός Σπιτιού Γραφική ύλη: BIC Βιολέξ, Έπιπλα: Coco - Mat, Έρευνα: MRB Hellas, Εστίαση: Βενέτης, Ζαχαρώδη &
Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ, Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη-Φωτισµός: Miele Hellas, Ηλεκτρονικό εµπόριο:
Google Hellas, Κατασκευές-Ανάπτυξη Ακινήτων: Τέρνα, Κόσµηµα-Ρολόι-Οπτικά: Rollex Ελλάς, Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης: Η Ναυτεµπορική, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Παιδικά
Χωριά SOS, Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Κιβωτός του Κόσµου, Το Χαµόγελο του Παιδιού, Unicef,
Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε καρκίνο «Ελπίδα», Νεοφυείς επιχειρήσεις: Taxibeat.gr, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, Οικιακή Καθαριότητα-Χαρτικά: Elais - Unilever Hellas,
Παιδικά Είδη / παιδική διασκέδαση: Μουστάκας, Πληροφορική: Microsoft Ελλάς, Αλκοολούχα ποτά:
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ποτά µη αλκοολούχα - Ροφήµατα: Λουξ Μαρλαφέκας, Προσωπική Περιποίηση:
Frezyderm, Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών: Alumil, Σουπερµάρκετ-Πολυκαταστήµατα-Malls: Σκλαβενίτης,
Συγκοινωνίες-Μεταφορές: Aegean Airlines, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες-Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group,
Τηλεπικοινωνίες: ΟΤΕ - Cosmote, Τουρισµός: Τ.Ε.ΜΕΣ., Τσιγάρα - είδη καπνιστού: Παπαστράτος, Φάρµακα:
Beiersdorf Hellas, Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Ψυχαγωγία: Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών και Gaming: Ο.Π.Α.Π.
Ειδικό βραβείο απέσπασε η Regus, ως η εταιρεία µε τις βέλτιστες παροχές Επιχειρηµατικών Λύσεων
(Business Solution Award) και η Σκλαβενίτης µε τη διάκριση «Χρυσή Νίκη» για την εταιρική επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγοριών.
Σηµειώνεται ότι στο πρώτο µέρος της τελετής βραβεύτηκαν οι χορηγοί και συγκεκριµένα οι εταιρείες:
24Media, Box Pharmacy, Candia Strom, Diageo, Dixons South - East Europe (Κωτσόβολος), Lamda Development,
Lufthansa German Airlines, Minoan Lines, Pelikan, Volvo Hellas, ΑΒ Βασιλόπουλος, Βαρβαγιάννης, Εθνική
Τράπεζα, Μπαρµπα Στάθης, Υγεία, Χήτος και ΩΡΑ-Καίσαρης.
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Τα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien Greece, 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών

Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παραχωρήθηκε σήµερα σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center Hotel.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό
οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την
αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
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Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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.»
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην
σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η
ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την
µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτοµία και
αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο
ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της
καινοτοµικό µέλλον.»
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί προς
αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά και
βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες
ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις
δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των
πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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 καθεστώς 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 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

http://medlabgr.blogspot.gr/
Publication date: 29/03/2017 22:22
Alexa ranking (Greece): 1819
http://medlabgr.blogspot.gr/2017/03/prix-galien-greece-1-2017.html?utm_source=f...

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».
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Φαρμακευτικά βραβεία Prix Galien 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Εταιρεία από τη Λαµία στα κορυφαία brands της χώρας!
Η Λαµιώτικη εταιρεία κατάφερε να βρίσκεται ανάµεσα στις «κορυφαίες εταιρικές
επωνυµίες στην Ελλάδα 2016»
Μια ακόµη µεγάλη διάκριση απέσπασε στα Superbrands το Pharmacy2go.gr, που αναδείχθηκε superbrand
εταιρεία στην κατηγορία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και µια από τις «κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες
στην Ελλάδα 2016», στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του παγκόσµιου θεσµού.
Στην τελετή βράβευσης, που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 20/3 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το
βραβείο για το Pharmacy2go.gr παρέλαβε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Φαρµακοποιός κ. Παύλος
Αντζουλής.

Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισµό Corporate Superbrands Greece 2016 φέρουν ουσιαστικά
τη σφραγίδα διαρκούς αριστείας των Superbrands, του διεθνούς οργανισµού που εκπροσωπείται σε 91
χώρες ανά τον κόσµο.
Κατά τη διαδικασία της ανάδειξης των νικητών επιλέχθηκαν 1.500 περίπου εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και χωρίστηκαν σε 39 κλάδους, που καλύπτουν όλο το φάσµα της
Ελληνικής οικονοµίας. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 15 εταιρείες ανά κλάδο. Στην τελική φάση η κριτική
επιτροπή και το ευρύ κοινό µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς MARC A.E. ανέδειξαν τις 7 κορυφαίες
εταιρικές επωνυµίες ανά κλάδο.
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Ανάµεσα στους βραβευόµενους της βραδιάς, πέραν του Pharmacy2go.gr , ήταν και εταιρείες όπως Νike
Ελλάς, Mercedes-Benz Ελλάς, Creta Farms, Ψυχογιός, Nak Shoes, MRB Hellas, Google Hellas, Rolex Ελλάς, Η
Ναυτεµπορική, Elais - Unilever Hellas, Aegean Airlines, Ο.Π.Α.Π., Τράπεζα Πειραιώς, Public, Πλαίσιο,
Σκλαβενίτης και άλλες πολλές κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
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«Ουσιαστική συµµετοχή ασθενών στις αποφάσεις για την υγεία»

«Ουσιαστική συµµετοχή ασθενών στις αποφάσεις για την
υγεία»
Την ανάγκη µεγαλύτερης και πιο ουσιαστικής συµµετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής
υγείας προκρίνουν οι ειδικοί, µε αφορµή την απονοµή των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien, που θα
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 1η Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οπως ανέφερε χθες ο
αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης, «η
αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συµµετοχής
των ασθενών, µέσω των οργανωµένων συλλόγων τους, είναι σήµερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ.
Αυτό διότι, υπό το καθεστώς των ασφυκτικών προϋπολογισµών οι οποίοι έχουν καθιερωθεί στο σύστηµα
υγείας, είναι πλέον αναγκαίο να τεθούν προτεραιότητες στην κατανοµή των πόρων, κάτι που δεν µπορεί
να γίνει χωρίς τη συµµετοχή των ίδιων των ασθενών».
Στην εκδήλωση των φετινών Prix Galien θα απονεµηθεί βραβείο σε έναν Σύλλογο Ασθενών, από τους 32
που συµµετείχαν στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικό βραβείο θα απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον
ερευνητή - βιολόγο, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ακαδηµαϊκό, δρ Γεώργιο Κόλλια, ενώ ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος θα απονείµει ανθρωπιστικό βραβείο στην Ελληνίδα
ευεργέτιδα Αλίκη Περρωτή για τη σπουδαία συνεισφορά της στον χώρο της υγείας, της παιδείας και της
κοινωνικής ιατρικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο βασικό «διαγωνιστικό» µέρος συµµετέχουν 21
φαρµακευτικά σκευάσµατα και διαγνωστικά εργαλεία που ξεχώρισαν µε την καινοτοµία τους. «Ο κλάδος
της υγείας βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχµή των επιστηµονικών και
τεχνολογικών ανακαλύψεων, προµηνύοντας ακόµη πιο εντυπωσιακά άλµατα στην αντιµετώπιση ή και την
ίαση ασθενειών που µέχρι πρότινος θεωρούνταν ανίκητες», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσµου
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Πασχάλης Αποστολίδης, και πρόσθεσε ότι «η έρευνα και η
ανάπτυξη στην υγεία περιγράφουν τον δρόµο που πρέπει να υιοθετήσουµε για να ξεπεράσουµε την κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια».
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Prix Galien 2017: Τα Νόµπελ των φαρµάκων βραβεύουν την καινοτοµία
Είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή
διοργάνωση των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Greece 2017. Το ανθρωπιστικό βραβείο για φέτος θα
απονείµει φέτος η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, 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.
Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η πρόεδρος
των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε ότι «στην Ελλάδα τα Prix Galien
πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και µπορώ να πω µε
περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή
τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο
αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στην διαδικασία
της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που καθιστά το θεσµό πρώτο σε
αναγνωρισιµότητα και συµµετοχή παγκοσµίως».
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο
που διαδραµατίζει η έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο
κλάδος της Υγείας τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για
τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από
ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο περιβάλλον, 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 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
Πρύτανης στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Όπως τόνισε στην οµιλία του «η αλλαγή του 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
καθεστώς 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 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
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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».
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Prix Galien 2017: Ανακοινώθηκαν οι τελικές υποψηφιότητες

Η ζάλη, ή αλλιώς ζαλάδα, είναι ένα σύµπτωµα που µπορεί να οριστεί ως το αίσθηµα αστάθειας ή
απώλειας της...
Κάντε αναζήτηση στην εγκυκλοπαίδεια υγείας του iatropedia.gr
Δείτε ποιά νοσοκοµεία εφηµερεύουν
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Prix Galien: Εδραιώθηκε και στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης
της παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας
H τελετή θα πραγµατοποιηθεί την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Δηµοσίευση: 30 Μαρτίου 2017
Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παραχωρήθηκε σήµερα σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center Hotel.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό
οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την
αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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 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 καθεστώς των
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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 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».

Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παραχωρήθηκε σήµερα σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center Hotel.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό
οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την
αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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
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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 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 καθεστώς 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 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».
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Εδραιώθηκε και στην Ελλάδα ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της
παγκόσµιας έρευνας και καινοτοµίας

Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παραχωρήθηκε σήµερα σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center Hotel.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό
οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και την
αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.

Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον µοναδικό θεσµό
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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».

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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.»

Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην
σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η
ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την
µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτοµία και
αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο
ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της
καινοτοµικό µέλλον.»

Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί προς
αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά και
βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες
ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις
δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των
πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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 καθεστώς 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
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βασικούς χρηµατοδότες των υπηρεσιών 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».
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PrixGalien: ο πιο σηµαντικός θεσµός βράβευσης της παγκόσµιας έρευνας και
καινοτοµίας
Με αφορμή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα μας των διεθνούς φήμης φαρμακευτικών βραβείων
PrixGalien, που θα πραγματοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η
Πρόεδρος των PrixGalien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε ότι στην Ελλάδα τα PrixGalien
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και μπορώ να πω με
περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσμός στο χώρο της υγείας. Αυτό οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή
τους, στο κύρος, την υψηλή επιστημονικότητα, την αξιοπιστία και την αισθητική τους. 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 PrixGalien εδώ και 47 χρόνια παλεύουν στις 15 πιο
αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην
διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι που καθιστά το θεσμό
πρώτο σε αναγνωρισιμότητα και συμμετοχή παγκοσμίως.

Όπως είπε, 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 συνάνθρωποί μας, τη
στιγμή που σε άλλες χώρες είναι προσβάσιμες. Μέσα από τα PrixGalien 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 οικονομικά πιο ευνοημένο μακροπρόθεσμα σύστημα υγείας.

Κλείνοντας την ομιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσμού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέμα της καθαυτής καινοτομίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα PrixGalien αποτελούν τον 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».

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχμή των επιστημονικών και 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 PrixGalien, 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 πολυσύνθετη και επώδυνη
κρίση που βιώνουμε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε μέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο
περιβάλλον, 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 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.»

Στην αξία των PrixGalien Greece ως του μοναδικού θεσμού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτομίας καθώς και στη σημασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόμων φαρμάκων για την
αναβάθμιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη μακροπρόθεσμη μείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των PrixGalien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Κατά τα λεγόμενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientiﬁc Research Award
επιδιώξαμε να βραβεύσουμε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην
σημερινή συγκυρία, εν μέσω οικονομικής αλλά και γενικότερης πολιτισμικής υποβάθμισης της χώρας, η
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σημερινή συγκυρία, εν μέσω οικονομικής αλλά και γενικότερης πολιτισμικής υποβάθμισης της χώρας, η
ελληνική επιστημονική έρευνα και καινοτομία αποτελεί σημαντικό κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για την
μετάβασή μας σε μια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
αναγνωριστεί η επιστημονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτομία και
αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήμονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσμιο
ερευνητικό χάρτη αποτελεί μια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα μας μπορεί να χτίσει το δικό της
καινοτομικό μέλλον.»

Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί
προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία PrixGalien Greece. Περιλαμβάνουν καινοτόμα φαρμακευτικά και
βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρμακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες
ενδείξεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήματα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις
δυσλιπιδαιμίες, διάφορες μορφές καρκίνου, αιματολογικά νοσήματα , ψωρίαση και νοσήματα των
πνευμόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής μεγάλου αριθμού ασθενών. Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία τα καινοτόμα φάρμακα που
αποδεδειγμένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιμα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόμενο και συμβατό με την οικονομική δυνατότητα της χώρας».
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 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
καθεστώς 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 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».

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ PRIXGALIEN GREECE
Ο θεσμός των βραβείων PrixGalien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρμακοποιός, ο RolandMehl
θέλησε να προωθήσει τις σημαντικές προόδους που πραγματοποιούνται στη φαρμακευτική έρευνα.

Εκφράζουν μια 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 φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία.

Φαρμακευτικά βραβεία
Είκοσι ένα (21) φαρμακευτικά σκευάσματα & ιατρικά μηχανήματα θα συμμετάσχουν στη φετινή
διοργάνωση των φαρμακευτικών βραβείων PrixGalienGreece 2017. Ακολουθούν όλες οι συμμετοχές με
σύντομη αναφορά στην καινοτομία του κάθε υποψήφιου προϊόντος:
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I.

Καλύτερο φαρμακευτικό προϊόν

ABBVIE
Δραστικές ουσίες: Paritaprevir/ritonavir co formulated with ombitasvir& dasabuvir
Η καινοτομία του: Ο συγκεκριμένος θεραπευτικός συνδυασμός εξασφάλισε μέσα από ένα μοναδικό
μηχανισμό δράσης την ίαση σε κάθε ασθενή με ηπατίτιδα C.

ASTRAZENECA
Δραστική ουσία: Osimertinib
Η καινοτομία του: Το Osimertinib σχεδιάστηκε από την AstraZeneca προκειμένου να υπάρξει μια
εξατομικευμένη θεραπεία για τους ασθενείς με EGFRm-ΜΜΚΠ που εμφανίζουν αντίσταση στη θεραπεία
λόγω της μετάλλαξης Τ790Μ. Το Osimertinib αναπτύχθηκε σε μόλις 2,5 χρόνια, προσφέροντας στους
ασθενείς εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα και ανοχή σε σχέση με τη διπλή χημειοθεραπεία.

BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία: Εμπαγλιφλοζίνη
Η καινοτομία του: Η Εμπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος (& μοναδικός μέχρι σήμερα) από του στόματος
χορηγούμενος αντιδιαβητικός παράγοντας, που έχει αποδείξει στατιστικά σημαντική μείωση του
καρδιαγγειακού θανάτου κατά 38%, αλλά και της θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας κατά 32%, σε άτομα με
διαβήτη τύπου 2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, επιπρόσθετα της καθιερωμένης αγωγής και
ανεξάρτητα της δράσης του στον γλυκαιμικό έλεγχο, με το όφελος να εμφανίζεται από τους πρώτους
μήνες χορήγησης.

NOVARTIS
Δραστική ουσία: Sacubitril / Valsartan
Η καινοτομία του: Το Sacubitril / Valsartan αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη στην αντιμετώπιση μιας
άκρως απειλητικής για τη ζωή νόσου, όπως η Καρδιακή Ανεπάρκεια, τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη
φορά ενισχύεται ο φυσικός αντιρροπηστικός μηχανισμός της καρδιάς με αποτέλεσμα τη μείωση του
κινδύνου θνητότητας και νοσηλείας κατά 20% και 21% αντίστοιχα: περισσότερα και καλύτερα χρόνια
ζωής για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

PFIZER
Δραστική ουσία: Palbociclib
Η καινοτομία του: ToPalbociclib είναι ο πρώτος στην κατηγορία
του εκλεκτικός αναστολέας CDK4/6, o οποίος σε συνδυασμό με την λετροζόλη κατέδειξε ελεύθερης
προόδου νόσου επιβίωση που ξεπερνά τα 2 χρόνια, διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι έχει αναφερθεί μέχρι
σήμερα, από μελέτη φάσεως 3, στον προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

ROCHE
Δραστική ουσία: Cobimetinib
Η καινοτομία του: Το Cobimetinib σε συνδυασμό με το Vemurafenib, στους ασθενείς με BRAF+
προχωρημένο μελάνωμα, επιτυγχάνει ισχυρή αναστολή του μονοπατιού MAPK, εξασφαλίζοντας ότι 7
στους 10 ασθενείς θα ανταποκριθούν στη θεραπεία, ενώ αυξάνει σημαντικά τη συνολική επιβίωση,
πλησιάζοντας τα 2 χρόνια.
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II.

Καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν

AMGEN
Δραστική ουσία: Evolocumab
Η καινοτομία του: Το Evolocumab είναι ο πρώτος αναστολέαςτης PCSK9 που με μία δόση παρέχει
σταθερή,εντατική μείωση της LDL-C και αποτελείμία στοχευμένη βιοτεχνολογική θεραπείαστη διαχείριση
της δυσλιπιδαιμίας.

BOEHRINGER INGELHEIM
Δραστική ουσία: Idarucizumab
Η καινοτομία του: Το Idarucizumab αλλάζει τον τρόπο που οι γιατροί αντιμετωπίζουν τους ασθενείς
υπό αντιπηκτικό στα επείγοντα, αφαιρώντας άμεσα πλήρως και παρατεταμένα την αντιπηκτική δράση του
Dabigatran. Αίρει κατ’ αυτό τον τρόπο και τον τελευταίο ενδοιασμό ιατρών και ασθενών για τη χορήγηση
αντιπηκτικής αγωγής όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

BRISTOL-MYERS SQUIBB
Δραστική ουσία: Nivolumab
Η καινοτομία του: Το Nivolumab είναι μια καινοτόμος ανοσο-ογκολογική θεραπεία, που εμποδίζει την
αναστολή της πρωτεΐνης PD-1, επιτρέποντας την ανοσοεπιτήρηση από τα Τ-κύτταρα, με στόχο την μείωση
της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού του όγκου. Το Nivolumab έχει επιδείξει σημαντικά κλινικά οφέλη
σε πολλούς όγκους και γραμμές θεραπείας, όπως την επιβίωση-ορόσημο έως πέντε έτη μετά τη θεραπεία,
έκβαση που δεν είναι συνηθισμένη σε προθεραπευμένους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο.

GSK
Δραστική ουσία: Mepolizumab
Η καινοτομία του: Το Mepolizumab, αποτελεί την πρώτη στοχευμένη θεραπεία για τους ασθενείς με
σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα. Μια καινοτόμος βιολογική θεραπεία που προσφέρει σημαντική
βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση των παροξύνσεων για όλους εκείνους τους ασθενείς με σοβαρό
ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα, που έως σήμερα εξακολουθούν να έχουν παροξύνσεις παρότι λαμβάνουν
τη μέγιστη διαθέσιμη θεραπεία.

JANSSEN
Δραστική ουσία: Daratumumab
Η καινοτομία του: Το Daratumumab ως μονοθεραπεία σε υποτροπιάζον/ανθεκτικό
πολλαπλούνμυέλωμα εκπληρώνει ακάλυπτη ιατρική ανάγκη καθώς λόγω του καινοτόμου μηχανισμού
δράσης του απέδειξε πρωτοφανή βελτίωση της επιβίωσης, 20 μήνες διάμεση συνολική επιβίωση,για το
83% των ασθενών με καλή ποιότητα ζωήςγια έναν πληθυσμό ανθεκτικών ασθενών για τον οποίο δεν
υπήρχε standard of care.

NOVARTIS
Δραστική ουσία: Secukinumab
Η καινοτομία του: Το Secukinumab αποτελεί διπλή καινοτομία:
Παρέχει έναν νέο μηχανισμό δράσης και έναν νέο θεραπευτικό στόχο (καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα)
στην πλειοψηφία των ασθενών. ToSecukinumab είναι ο μοναδικός βιολογικός παράγοντας, που έχει
αποδείξει μέσα από άμεσες H2H συγκριτικές μελέτες φάσης 3, υπεροχή έναντι 2 βιολογικών θεραπειών,
της ετανερσέπτης και της ουστεκινουμάμπης στη μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Επίσης, αποτελεί
την πρώτη στοχευμένη θεραπεία για τις σπονδυλαρθρίτιδες (ΣπΑ). Το Secukinumab ανεβάζει τον πήχη της
αποτελεσματικότητας στο 80%. Και όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και
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αποτελεσματικότητας στο 80%. Και όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και
εύκολο δοσολογικό σχήμα με την πένα SensoReady, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τους ασθενείς.

MSD
Δραστική ουσία: Pembrolizumab
Η καινοτομία του: Το Pembrolizumab χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο δράσης του αποκαθιστά την
ανοσολογική ανταπόκριση στην περιοχή του όγκου. Έχοντας αποδείξει ένα σημαντικό κλινικό όφελος σε
σύγκριση με την καθιερωμένη θεραπεία, έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία τoυ προχωρημένου
μελανώματος και του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ως αγωγή πρώτης και δεύτερης
γραμμής ασθενών που εκφράζουν το PD-L1 με TPS ≥50% και ≥1% αντίστοιχα).

ROCHE
Δραστική ουσία: TrastuzumabSubcutaneous
Η καινοτομία του: Η ανάπτυξη του TrastuzumabSubcutaneous συνιστά μια καινοτομία που προσφέρει
όλα τα πλεονεκτήματα της αναγνωρισμένης θεμελιώδους θεραπείας για τον HER2-θετικό καρκίνο μαστού
σε μόλις 5 λεπτά. Η υποδόρια χορήγηση προσφέρει σημαντικά οφέλη σε ασθενείς, ιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό. Επιπλέον παρέχει στα νοσοκομεία τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διάθεσης των ιατρικών
τους πόρων.

III.

Καλύτερο "ορφανό" φάρμακο (για σπάνια πάθηση)

AMGEN
∆ραστική ουσία: Blinatumomab
Η καινοτομία του: Το Blinatumomab είναι η πρώτη και μοναδική ανοσοθεραπεία που αποτελείται από
ένα παρασκεύασμα αμφιειδικού αντισώματος στρατολόγησης Τ- Κυττάρων (BiTE®) το οποίο συνδέεται
ειδικά στο CD19 καιτο CD3. Το Blinatumomab δίνει τη δυνατότητα στο ανοσοποιητικό σύστημα του
οργανισμού να στοχεύσει και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα σε ενήλικους ασθενείς με Β πρόδρομη οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, αρνητική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλφεια.

AMGEN
∆ραστική ουσία: Carfilzomib
Η καινοτομία του: Το Carfilzomib, είναι ένας ανώτερος αναστολέας πρωτεασώματος που προσφέρει
στους ασθενείς με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα πρωτοφανείς βαθιές και διαρκείς ανταποκρίσεις, που
έχουν διαπιστωθεί με 1ης γραμμής θεραπείες.

BOEHRINGER INGELHEIM
∆ραστική ουσία: Nintedanib
Η καινοτομία του: Το Nintedanib είναι ο πρώτος αναστολέας πολλαπλών κινασών της τυροσίνης που
είναι εγκεκριμένος για τη θεραπεία της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης (IPF). Αλλάζει την πορεία της
νόσου επιβραδύνοντας την εξέλιξή της και μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης οξέων παροξύνσεων σε ένα
ευρύ φάσμα ασθενών με IPF.

ROCHE
∆ραστική ουσία: Pirfenidone
Η καινοτομία του: Για την Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση, μία σπάνια και μη αναστρέψιμη νόσο του
Πνεύμονα, πιο θανατηφόρα από πολλές μορφές καρκίνου, το Pirfenidone είναι η πρώτη θεραπεία που
απέδειξε ότι μειώνει στο μισό τον κίνδυνο θνησιμότητας και διαφυλάσσει την ποιότητα ζωής των
ασθενών για περισσότερο χρόνο.
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IV.

Καλύτερη ιατρική συσκευή ή διαγνωστικό εργαλείο ή μηχάνημα ή βιοδείκτης ή
ιατροτεχνολογικό προϊόν

ABBOTT
Εμπορική ονομασία: AlinIQ BIS
Η καινοτομία του: Το AlinIQ BIS, είναι το πληροφοριακό σύστημα που βοηθάει τα ιατρικά διαγνωστικά
εργαστήρια να αποκαλύψουν κρυμμένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα πολύτιμα δεδομένα που
βρίσκονται στα διάφορα συστήματα IT και αναλυτές. Οι πληροφορίες αυτές μαζί με συμβουλευτικές
υπηρεσίες θα βοηθήσουν το εργαστήριο να αυξήσει την παραγωγικότητά του, περιορίζοντας παράλληλα
το κόστος λειτουργίας.

ROCHE
Εμπορική ονομασία διαγνωστικής εξέτασης: cobas®EGFRMutationTestv2
Η καινοτομία του: Tοcobas® EGFR MutationTest v2 είναι το μοναδικό συνοδό διαγνωστικό τεστ υγρής
βιοψίας, εγκεκριμένο και από τον αμερικάνικο FDA, που ενδείκνυται για τη διάγνωση, επιλογή και
παρακολούθηση των ασθενών με ΜΜΚΠ, τόσο από δείγματα ιστού όσο και πλάσματος.

SIEMENS HEALTHINEERS
Εμπορική ονομασία: Multitom Rax
Η καινοτομία του: Για πρώτη φορά ρομποτική ακρίβεια στη διαγνωστική ακτινογραφία. Διπλοί
ρομποτικοί βραχίονες επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση της ακτινολογικής λυχνίας και του ανιχνευτή,
συμβάλλοντας στην πλήρη σάρωση του σώματος ασθενούς με ακτίνες X και στην τρισδιάστατη (3D)
απεικόνισή του. Καθίσταται πλέον η εξέταση πολύ ευκολότερη: ανεξάρτητα του αν ο ασθενής είναι
όρθιος, καθιστός ή ξαπλωμένος, οι ρομποτικοί βραχίονες κινούνται με τέλεια ακρίβεια χρησιμοποιώντας
τη ρομποτική τεχνολογία. Η στρατηγική μας βασίζεται στην αρχή ότι το σύστημα κινείται, όχι ο ασθενής,
κάτι το οποίο μειώνει τον κίνδυνο επιπλέον τραυματισμών και πόνου.TRTRAτραυματισμών και πόνου.

To Ανθρωπιστικό Βραβείο «ProBono Humanum»
Ιδιαίτερη θέση κατέχει για τα PrixGalien Greece, το Ανθρωπιστικό Βραβείο «ProBonoHumanum», το οποίο
έχει ως στόχο να αναδείξει μια σπουδαία προσωπικότητα ή μια ομάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει
σημαντικά 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.

Το Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award»
Τα PrixGalien Greece ως θεσμός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτομία, δεν θα
μπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή μια ερευνητική ομάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα μας, που οδήγησε σε
σημαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους μας.
Το 2015 το συγκεκριμένο βραβείο είχε απονεμηθεί τιμής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
Ακαδημαϊκό, Δρ. Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συμβολή του στη σύλληψη και
προώθηση της εφαρμογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
μελετών που ανέδειξαν μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγμονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας.
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Τα PrixGalien Greece θα προσφέρουν τιμής ένεκεν στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific
Research Award» το ποσό των 10.000 €.

To Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award»
Το συγκεκριμένο βραβείο έχει ως στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριμένο βραβείο συμμετέχουν φέτος τριάντα δύο (32) σύλλογοι
ασθενών απ’όλη την Ελλάδα.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας «ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ»
Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχών Λάρισας (ΕΕΝΑΛ)
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόμων Με Σύνδρομο Down«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόμων Με Σύνδρομο Rett «ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ»
Εταιρία Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχών Αθηνών
10. Εταιρία Νόσου Alzheimer& Συναφών Διαταραχών Νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
11. Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
12. Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της
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Τζ. Περγιαλιώτου: τα PrixGalien είναι ο συνδετικός κρίκος
φαρµακοβιοµηχανίας, ερευνητών, ασθενών και κοινωνίας
Με αφορμή τη διεξαγωγή των διεθνούς φήμης φαρμακευτικών βραβείων Prix Galien, που θα
πραγματοποιηθούν την 1η Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η πρόεδρος της
διοργάνωσης Prix Galien Greece, κ. Τζένη Περγιαλιώτου μας μιλά για το θεσμό και την
ώθηση που μπορούν να δώσουν στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Κυρία Περγαλιώτου πως ξεκίνησε η ιδέα των Prix Galien και ποιες είναι οι αντιδράσεις της
αγοράς από το θεσμό;
Τα βραβεία PrixGalien επινοήθηκαν στη Γαλλία το 1970 από ένα φαρμακοποιό, τον RolandMehl. Ο στόχος
του ήταν να αναδείξει τις σημαντικές προόδους στη φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία και να προάγει
τα καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα και διαγνωστικά εργαλεία, εκείνα που οδηγούν στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής ή σώζουν ζωές. Εμπνευσμένος από την αρχαιότητα και τον Γαληνό, μαθητή του
Ασκληπειού, ο RolandMehl, προχώρησε στη σύσταση μιας έγκριτης επιτροπής από κλινικούς ιατρούς,
φαρμακολόγους, τοξικολόγους και φαρμακοποιούς και δημιούργησε τα «Βραβεία του Γαληνού», δηλαδή
τα διεθνούς φήμης βραβεία «PrixGalien».
Κάθε χρόνο, τα βραβεία αποτελούν μια ευκαιρία να δοθούν τα εύσημα στα πιο σημαντικά φάρμακα που
εισήχθησαν στην αγορά καθώς και στα επιτεύγματα της καλύτερης ερευνητικής ομάδας στη
φαρμακευτική βιομηχανία. Από τη σύσταση τους, τα βραβεία PrixGalien, έχουν εξελιχθεί σε ένα σημαντικό
γεγονός. Θεωρούνται ως ένας ισχυρός θέσμος από όλους όσους ενδιαφέρονται για τη φαρμακευτική
έρευνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων φορέων, των επιστημόνων, των φαρμακευτικών
εταιρειών και του ιατρικού τύπου. Γι’ αυτό το λόγο, τα βραβεία PrixGalien, θεωρούνται από την
φαρμακευτική βιομηχανία ισότιμα με τα βραβεία Νόμπελ και αποτελούν την υψηλότερη διάκριση στην
φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία.

Στην Ελλάδα τα PrixGalienπραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο χρονια και μπορώ να πω με περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσμός στο
χώρο της υγείας. Αυτό οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστημονικότητα,
την αξιοπιστία και την αισθητική τους. 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 PrixGalienεδώ και 47 χρόνια παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν
την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η
εμπιστοσύνη είναι που καθιστά το θεσμό πρώτο σε αναγνωρισιμότητα και συμμετοχή παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα, τα καινοτόμα προιόντα έχουν τεράστια ανάγκη από προβολή. Πρέπει η Πολιτεία να
κατανοήσει σε βάθος την ανεκτίμητη αξία τους για την υγεία των πολιτών. Η πρόσβαση σε νέες θεραπείες
ορισμένες φορές είναι επιβεβλημένη και θεωρώ απαράδεκτο να πεθαίνουν συνάνθρωποί μας λόγω μη
πρόσβασης σε αυτές. Μέσα από τα PrixGalienδίνεται 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
οικονομικά πιο ευνοημένο μακροπρόθεσμα σύστημα υγείας.

Ποια είναι η ιδιαιτερότητα των σε σχέση με τους υπόλοιπους θεσμούς βραβείων που
υπάρχουν στην Ελλάδα;
Μου ζητάτε να συγκρίνω πράγματα ασύγκριτα. Δεν θέλω να υποτιμήσω καμία άλλη διοργάνωση που
γίνεται στη χώρα μας ούτε να φανώ υπερόπτης, αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω τα PrixGalienμε τους
υπόλοιπους θεσμούς βραβείων, γιατί απλά ο τρόπος διοργάνωσής τους και το σκεπτικό κάτω από το οποίο
έχουν δημιουργηθεί τα καταστούν μοναδικά στο είδος τους. Πρόκειται για μια διοργάνωση διεθνούς
κύρους, με νικητές φαρμακευτικά προϊόντα και διαγνωστικά εργαλεία, των οποίων η νίκη έχει αντίκτυπο
πέρα από τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο και οι νικητές κάθε χώρας έχουν το δικαίωμα
συμμετοχής στα Διεθνή PrixGalienπου πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια. Πέρα όμως από το θέμα της
καθαυτής καινοτομίας των προϊόντων και της υπεραξίας που τους δίνει η νίκη ενός βραβείου, τα
PrixGalien 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
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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.

Κατά τη γνώμη σας τα Prix Galien Greece θα δώσουν μία νέα ώθηση στην πληροφόρηση
των Ελλήνων γιατρών και των Ελλήνων ασθενών για την καινοτομία στο χώρο της
φαρμακευτικής έρευνας;
Η απάντησή μου στην ερώτησή σας είναι: φυσικά, ναι. Σε κάθε νέα διοργάνωση των PrixGalienστην
Ελλάδα, ο στόχος μας είναι να καταφέρνουμε να επικοινωνούμε και κάτι καινούριο στην Ελληνική
κοινωνία και στην επιστημονική κοινότητα σε ότι αφορά στην έρευνα και την καινοτομία και τις
ευεργετικές τους ιδιότητες για την ποιότητα ζωής μας. Αυτό το καταφέραμε είτε εγκαινιάζοντας το 2015
μια νέα κατηγορία βράβευσης που αφορούσε στο βραβείο των Συλλόγων Ασθενών “Patient Initiative
Award”, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε τους συλλόγους ασθενών να δραστηριοποιηθούν πιο
έντονα σε ότι αφορά στις καμπάνιες ενημέρωσης κοινού και στη διεκδίκηση παροχών υγείας από την
Πολιτεία, αλλά και φέτος, με το νεοσύστατο ερευνητικό βραβείο “Galien Scientific Research Award”, όπου
θέλουμε να αναδείξουμε το σπουδαίο ερευνητικό έργο Ελλήνων ερευνητών, δίνοντας το ερέθισμα στην
Πολιτεία να διευκολύνει το μονοπάτι που οδηγεί στην έλευση κλινικών μελετών στη χώρα μας.Ο δε,
πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των φαρμακευτικών βραβείων, κ. Αριστείδης Πατρινός, ο μεγάλος αυτός
Έλληνας επιστήμονας, θα έχει την ευκαιρία να ανακοινώσει λεπτομέρειες για το πώς προχωράει αυτή τη
στιγμή στις ΗΠΑ τομεγάλο έργο για τον καρκίνο «Moonshot». Η δε παρουσία των νικητών των PrixGalien
Greece 2017 με standσε τέσσερα μεγάλα Ελληνικά συνέδρια μέσα στο 2017, θα εξασφαλίσει την διάδοση
του θεσμού σε ακόμη περισσότερους επιστήμονες υγείας, ώστε να αντιληφθούν την μεγάλη υπεραξία που
θα αποκτήσουν οι νικητές του φαρμακευτικού βραβείου κερδίζοντας τον τίτλο «PrixGalien».Να αναφέρω
δε, ότι η δημοσιότητα των PrixGalien Greeceκαι το 2017 θα είναι μεγάλη. Αυτό οφείλεται τόσο στο
γεγονός ότι χορηγός επικοινωνίας μας θα είναι για άλλη μια χρονιά ο ΣΚΑΙ, αλλά και στο γεγονός ότι οι
επίσημοι προσκεκλημένοι μας, όπως είναι μεταξύ άλλων αρκετοί Πρέσβεις και φυσικά η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, θα αποτελέσουν «πόλο έλξης» για δημοσιογράφους και
συνεπώς προβολή του θεσμού μας.

Τι έχουμε να περιμένουμε στη νέα εποχή Prix Galien; Θα περιμένουμε κάποια νέα
ανακοίνωση σε αυτή τη διοργάνωση;
Όπως σας είπα και προηγουμένως, η κάθε νέα τελετή απονομής των PrixGalien φέρει και κάτι καινούργιο
στον κόσμο. Αυτή τη φορά αυτό το κάτι καινούργιο δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω, γιατί είναι έκπληξη.
Θα το δείτε την 1η Απριλίου, στη σκηνή της Banquetστο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτό που μπορώ να
σας πω είναι ότι θα συγκινηθείτε πολύ και ότι η έκπληξη αυτή ελπίζω να ευαισθητοποιήσει την Πολιτεία
ώστε να αξιοποιήσει επιτέλους τα καινοτόμα φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία προς όφελος των
ασθενών. Έτσι θα μπορώ να πω με μεγάλη περηφάνια ότι τα PrixGalien έβαλαν ένα μικρό λιθαράκι στον
τεράστιο αγώνα που δίνουμε όλοι για μια καλύτερη υγεία για όλους.

Ανθή Αγγελοπούλου
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Prix Galien 2017: 21 υποψηφιότητες φαρµάκων - 32 συλλόγων ασθενών
Ανθρωπιστικό βραβείο στην Αλίκη Περρωτή για την προσφορά της, καθώς και βράβευση Ελλήνων
ερευνητών για το έργο τους
Για τρίτη φορά διεξάγεται φέτος στη χώρα µας ο διεθνούς φήµης διαγωνισµός φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien. Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων θα πραγµατοποιηθεί την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
Με αφορµή την εκδήλωση, η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κ. Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας»
Σε ότι αφορά τα βραβεία, η κ. Περγιαλιώτου σηµείωσε ότι «Στην Ελλάδα τα Prix Galien
πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και µπορώ να πω µε
περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο 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. Η εµπιστοσύνη κερδίζεται µε αγώνα
και τα Prix Galien εδώ και 47 χρόνια παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον
κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στην διαδικασία της
αξιολόγησης. Και είναι αυτή η εµπιστοσύνη που καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα και
συµµετοχή παγκοσµίως».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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».
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου
Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix
Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Σύµφωνα µε τον κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην
Ελλάδα. Στην σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης
της χώρας, η ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό
ανάπτυξης για την µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που
παράγουν αριστεία και καινοτοµία και αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η
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παράγουν αριστεία και καινοτοµία και αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η
ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια
σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της καινοτοµικό
µέλλον».
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της
Β’ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη
διάρκεια της παρουσίασής του, ανέφερε: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει
υποβληθεί προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα
φαρµακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν
σε διάφορες ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, το σακχαρώδη
διαβήτη, τις δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα, ψωρίαση και νοσήµατα
των πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα
φάρµακα που αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους
Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της
χώρας».
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 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
καθεστώς των ασφυκτικών προϋπολογισµών οι οποίοι έχουν καθιερωθεί στο σύστηµα
υγείας, είναι πλέον αναγκαίος ο καθορισµός προτεραιοτήτων για την κατανοµή των πόρων,
ο οποίος 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 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, 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», κατέληξε ο κ. Σουλιώτης.

καινοτοµίασύλλογοι ασθενώνPrix Galien
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Ερχονται τα 3α βραβεία φαρµακευτικής καινοτοµίας "Prix Galien Greece"
Ο θεσμός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρμακοποιός, ο
Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σημαντικές προόδους που πραγματοποιούνταν την
εποχή εκείνη στη φαρμακευτική έρευνα. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι κι
ερχόμαστε στο σήμερα, όπου τα συγκεκριμένα βραβεία χαρακτηρίζονται από την
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, εφάμιλλα των Βραβείων Νόμπελ, στον τομέα της
φαρµακευτικής έρευνας και καινοτοµίας.
Οι 15 χώρες παγκοσμίως στις οποίες γίνονται οι βραβεύσεις Prix Gallien, προσπαθούν κάθε χρόνο να
εκφράσουν μια 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. Στη
χώρα μας τα διεθνούς φήμης φαρμακευτικά βραβεία Prix Gallien, θα διεξαχθούν για τρίτη φορά, το
ερχόµενο Σάββατο την 1η Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Με την αφορμή αυτή, σήμερα έγινε συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου
παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες στα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα
βιοτεχνολογικά προϊόντα, τα ορφανά φάρμακα και τις ιατρικές συσκευές ή διαγνωστικά εργαλεία, αλλά
και τους Συλλόγους των Ασθενών, που θα διεκδικήσουν τα φετινά βραβεία Prix Gallien, ανά κατηγορία.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου,
ανέφερε: "Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται
κάθε δύο χρόνια και μπορώ να πω με περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσμός στο χώρο της υγείας.
Αυτό οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστημονικότητα, την αξιοπιστία και
την αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των
συμμετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι που
καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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
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Ασθενών, ώστε να εξάρουμε τα πλεονεκτήματά τους και τον καταλυτικό τους ρόλο για μια ποιοτικότερη
ζωή και ένα σαφώς οικονομικά πιο ευνοημένο μακροπρόθεσμα σύστημα υγείας" τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την ομιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσμού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, "πέρα από το θέμα της καθαυτής καινοτομίας των προϊόντων και της
υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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".
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχμή των επιστημονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουμε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε μέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο
περιβάλλον, 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 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 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 καθεστώς 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 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».
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Prix Galien 2017: 21 υποψηφιότητες φαρµάκων - 32 συλλόγων ασθενών
Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://newpost.gr
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Το Σάββατο η τελετή απονοµής των Βραβείων Prix Galien Greece 2017
Είκοσι ένα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση
των Prix Galien Greece 2017, ενώ ιδιαίτερη στιγµή της βραδιάς αποτελεί το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro
Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα
ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά 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.
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη και
προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν
στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific Research Award» το ποσό των 10.000 €.
Τέλος, θα απονεµηθεί και το Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award», µε στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος 32 σύλλογοι ασθενών και ο
νικητής θα λάβει το ποσό των 10.000 €.
Πηγή: Το Βήµα
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3η Τελετή Απονομής Prix Galien Greece
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prix Galien: Θεσµός και στην Ελλάδα τα πιο σηµαντικά βραβεία της παγκόσµιας
έρευνας και καινοτοµίας
Για τρίτη φορά στη χώρα µας, θα πραγµατοποιηθεί η απονοµή των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, την 1η 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 φαρµακευτική 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 τη βραδιά της απονοµής η κα Τζένη Περγιαλιώτου, πρόεδρος των Prix Galien
Greece.

«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο 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 παλεύουν
στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στην
διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η εµπιστοσύνη είναι που καθιστά το θεσµό
πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η
κα. Περγιαλιώτου.

Το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας επεσήµανε ο πρόεδρος
του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης. «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχµή των επιστηµονικών και
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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση που βιώνουµε τα
τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε, µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο περιβάλλον, 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 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
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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 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 καθεστώς 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 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».

To Ανθρωπιστικό Βραβείο «Pro Bono Humanum»

Ιδιαίτερη θέση κατέχει για τα Prix Galien Greece, το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro Bono Humanum», το
οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν
συνεισφέρει σηµαντικά 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.
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3η Τελετή Απονοµής Prix Galien Greece

Την 1η Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα πραγµατοποιηθεί η 3η τελετή απονοµής των
βραβείων Prix Galien, του σηµαντικότερου θεσµού βράβευσης της παγκόσµιας φαρµακευτικής
βιοµηχανίας.
Τα βραβεία Prix Galien αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν εξαιρετικά φαρµακευτικά επιτεύγµατα που
οδηγούν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, ή σώζουν ζωές, µέσω της ανάπτυξης καινοτόµων
σκευασµάτων και διαγνωστικών εργαλείων. Αποτελούν µια συλλογική προσπάθεια διακεκριµένων
επιστηµόνων απ’ όλο τον κόσµο να αναδείξουν τα «καλύτερα των καλύτερων» φαρµακευτικά σκευάσµατα
και γι’ αυτό το λόγο, χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα των Βραβείων
Νόµπελ. Από το 1970 µέχρι σήµερα, τα βραβεία Prix Galien διεξάγονται σε 19 χώρες. Η Ελλάδα αποτέλεσε
τη 16η χώρα που εγκαινίασε το συγκεκριµένο θεσµό, ο οποίος πραγµατοποιείται στη χώρα µας κάθε δύο
χρόνια. Για πρώτη φορά, διεξήχθη η απονοµή στη χώρα µας στις 2 Φεβρουαρίου 2013.

Ποιος ήταν ο Γαληνός
Ο Γαληνός γεννήθηκε το 129 µ.Χ. στην Πέργαµο. Ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος ιατρός της Αρχαιότητας
µετά τον Ιπποκράτη και ο τελευταίος χρονικά από όλους τους σηµαντικούς ιατρούς του ελληνορωµαϊκού
κόσµου. Θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής και φαρµακολογίας. Aνατόµος, φυσιολόγος,
κλινικός ιατρός και ερευνητής, το έργο του αποτέλεσε τη βάση για το βιολογικό του δόγµα, το
«Γαληνισµό», το οποίο επικράτησε στην ευρωπαϊκή ιατρική επί δεκατέσσερις αιώνες, έως και την
Αναγέννηση. Οι εµπεριστατωµένες µελέτες του αναφέρονται στην ανατοµική, τη φυσιολογία, τη
χειρουργική, την οφθαλµολογία, τη µαιευτική, την παθολογία, τη θεραπευτική, την υγιεινή και τη
φαρµακολογία. Τα πολυσύνθετα φαρµακευτικά σκευάσµατα, που ο ίδιος παρασκεύαζε είναι γνωστά στη
βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη φαρµακοτεχνία ονοµάζεται «γαληνική φαρµακευτική».
Ο Γαληνός συστηµατοποίησε µία εκλογικευµένη ιατρική πρακτική που στηρίχτηκε στην κληρονοµιά του
Ιπποκράτη, έδινε έµφαση στη φλεβοτοµή ως καθολική θεραπευτική µέθοδο και εξαπλώθηκε γρήγορα σε
όλη τη Μεσόγειο, υποσκελίζοντας κάθε άλλο ιατρικό σύστηµα της εποχής.

Το µετάλλιο των νικητών
Το µετάλλιο που προσφέρεται στους νικητές των Βραβείων Prix Galien σχεδιάσθηκε από τον Albert de Jaeger
(1908-1992), νικητή του Πρώτου Μεγάλου Βραβείου Αρχιτεκτονικής της Ρώµης. Το διπλής όψης χρυσό
µετάλλιο των νικητών των βραβείων Prix Galien, έχει καθιερωθεί ως σύµβολο τελειότητας της παγκόσµιας
ιατρικής έρευνάς.
Ακολουθούν τα είκοσι ένα (21) φαρµακευτικά προϊόντα και διαγνωστικά εργαλεία που
κατέθεσαν υποψηφιότητα στην 3η τελετή απονοµής των φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien Greece 2017.
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Prix Galien: Bραβεία της φαρµακευτικής καινοτοµίας

Με αφορμή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα μας των διεθνούς φήμης φαρμακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγματοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παραχωρήθηκε σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center Hotel.
"Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Η φαρμακευτική βιομηχανία,
οι ερευνητές, οι σύλλογοι ασθενών εμπιστεύονται τις υποψηφιότητές τους προς αξιολόγηση στα χέρια
των μελών των τριών κριτικών μας επιτροπών” ανέφερε κατά την ομιλία της η Πρόεδρος των Prix Galien
Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου. "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 επιβεβλημένηκαι θεωρώ απαράδεκτο να τις
στερούνται συνάνθρωποί 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 οικονομικά πιο ευνοημένο
µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας" τόνισε χαρακτηριστικά.
"Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για
τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχμή των επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων,
προοιωνίζοντας ακόμη πιο εντυπωσιακά άλματα είτε στην αντιμετώπιση είτε πολύ περισσότερο και
στην ίαση αρκετών ασθενειών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανίκητες” τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ,
κ. Πασχάλης Αποστολίδης.”Αυτή τη 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".
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Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πασχάλης Αποστολίδης,
Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Τζένη Περγιαλιώτου, Πρόεδρος Prix Galien Greece.
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτομίας καθώς και στη σημασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόμων φαρμάκων
για την αναβάθμιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη μακροπρόθεσμη μείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του "Galien Scientific Research Award" των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ" κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: "Ένας μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί
προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαμβάνουν καινοτόμα φαρμακευτικά
και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρμακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε
διάφορες ενδείξεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το σακχαρώδη
διαβήτη, τις δυσλιπιδαιμίες, διάφορες μορφές καρκίνου, αιματολογικά νοσήματα, ψωρίαση και
νοσήματα των πνευμόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης και
της ποιότητας ζωής μεγάλου αριθμού ασθενών. Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία τα καινοτόμα
φάρμακα που αποδεδειγμένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιμα και στους
Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας".
Στη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας
αναφέρθηκε, τέλος, ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και
Αναπληρωτής Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τονίζοντας πως "η αλλαγή του τρόπου λήψης
αποφάσεων πολιτικής υγείας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών μέσω των
οργανωµένων συλλογικοτήτων τους είναι σήµερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ”.
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Βραβεία Prix Gallen: Συνέντευξη τύπου πριν την βράβευση
Με αφορµή τη διεξαγωγή για τρίτη φορά στη χώρα µας των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών βραβείων
Prix Galien, που θα πραγµατοποιηθούν την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παραχωρήθηκε σήµερα σχετική συνέντευξη τύπου στο Crowne Plaza Athens City Center Hotel.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κα Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«Στην Ελλάδα τα Prix Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο
χρόνια και µπορώ να πω µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο χώρο της υγείας. Αυτό
οφείλεται στην άρτια διοργάνωσή τους, στο κύρος, την υψηλή επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και
την αισθητική τους. 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 παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον κόσµο να κερδίσουν την
εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στην διαδικασία της αξιολόγησης και το έχουν πετύχει. Και αυτή η
εµπιστοσύνη είναι που καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα 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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα
υγείας» τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Περγιαλιώτου.
Κλείνοντας την οµιλία της στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του θεσµού και στον ρόλο που εξυπηρετεί
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και
της υπεραξίας που τους δίνει η κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο
σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20
χρόνια, στην αιχµή των επιστηµονικών και 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
πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα
σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο περιβάλλον, 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 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.»
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα.
Στην σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της
χώρας, η ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης
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για την µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και
καινοτοµία και αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών
στον παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να
χτίσει το δικό της καινοτοµικό µέλλον.»
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη διάρκεια της
δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει υποβληθεί
προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα φαρµακευτικά
και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν σε διάφορες
ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη διαβήτη, τις
δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα των
πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά
τρόπο ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 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
καθεστώς 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 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».
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Prix Galien 2017: 21 υποψηφιότητες φαρµάκων - 32 συλλόγων ασθενών
Για τρίτη φορά διεξάγεται φέτος στη χώρα µας ο διεθνούς φήµης διαγωνισµός
φαρµακευτικών βραβείων Prix Galien. Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων θα
πραγµατοποιηθεί την 1η Απριλίου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Με αφορµή την εκδήλωση, η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, κ. Τζένη Περγιαλιώτου, ανέφερε:
«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 συνάνθρωποί 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 οικονοµικά πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας»
Σε ότι αφορά τα βραβεία, η κ. Περγιαλιώτου σηµείωσε ότι «Στην Ελλάδα τα Prix
Galien πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2013. Έκτοτε διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και µπορώ να πω
µε περηφάνια ότι έχουν πλέον καταστεί θεσµός στο 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. Η εµπιστοσύνη κερδίζεται µε αγώνα
και τα Prix Galien εδώ και 47 χρόνια παλεύουν στις 15 πιο αναπτυγµένες χώρες σε όλο τον
κόσµο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στην διαδικασία της
αξιολόγησης. Και είναι αυτή η εµπιστοσύνη που καθιστά το θεσµό πρώτο σε αναγνωρισιµότητα και
συµµετοχή παγκοσµίως».
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης εστίασε στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η
έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο κλάδος της Υγείας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια,
στην αιχµή των επιστηµονικών και 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 πολυσύνθετη και επώδυνη κρίση
που βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Πάντοτε µέσα από ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιµο
περιβάλλον, 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 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».
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου
Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix
Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας.
Σύµφωνα µε τον κ. Κόλλια «Στα πλαίσια του Ερευνητικού Βραβείου Galien Scientific Research Award
επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει υψηλού επιπέδου έρευνα στην
Ελλάδα. Στην σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης
της χώρας, η ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό
ανάπτυξης για την µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά Ελλήνων ερευνητών που
παράγουν αριστεία και καινοτοµία και αποτελούν πόλο έλξης για νέους επιστήµονες. Η
ισχυρή παρουσία Ελλήνων ερευνητών στον παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη αποτελεί µια
σταθερή βάση πάνω στην οποία η χώρα µας µπορεί να χτίσει το δικό της καινοτοµικό
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µέλλον».
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της
Β’ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη
διάρκεια της παρουσίασής του, ανέφερε: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει
υποβληθεί προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα
φαρµακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν
σε διάφορες ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, το σακχαρώδη
διαβήτη, τις δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα, ψωρίαση και νοσήµατα
των πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα
φάρµακα που αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους
Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της
χώρας».
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 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
καθεστώς των ασφυκτικών προϋπολογισµών οι οποίοι έχουν καθιερωθεί στο σύστηµα
υγείας, είναι πλέον αναγκαίος ο καθορισµός προτεραιοτήτων για την κατανοµή των πόρων,
ο οποίος 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 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, 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», κατέληξε ο κ. Σουλιώτης.
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Το Σάββατο η τελετή απονοµής των Βραβείων Prix Galien Greece 2017
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής των των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο θεσµός ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας
φαρµακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη
φαρµακευτική έρευνα και σήµερα χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα
των Βραβείων Νόµπελ στην φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Είκοσι ένα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση
των Prix Galien Greece 2017, ενώ ιδιαίτερη στιγµή της βραδιάς αποτελεί το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro
Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα
ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά 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.
Τα Prix Galien Greece ως θεσµός που επιβραβεύει κατεξοχήν την έρευνα και την καινοτοµία, δεν θα
µπορούσαν να εξαιρέσουν από τη διαδικασία της βράβευσης και την καθαυτή έρευνα. Συνεπώς φέτος,
εγκαινιάζεται ένα νέο βραβείο, το Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα
ερευνητή ή µια ερευνητική οµάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο στη χώρα µας, που οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους µας.
Το 2015 το συγκεκριµένο βραβείο είχε απονεµηθεί τιµής ένεκεν στον ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Ακαδηµαϊκό, Δρ Γεώργιο Κόλλια, για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συµβολή του στη σύλληψη και
προώθηση της εφαρµογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και για σειρά
µελετών που ανέδειξαν µοριακούς και κυτταρικούς µηχανισµούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς
στόχους σε διαγονιδιακά πρότυπα χρόνιων φλεγµονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγµονώδεις
παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν
στο νικητή του Ερευνητικού Βραβείου «Galien Scientific Research Award» το ποσό των 10.000 €.
Τέλος, θα απονεµηθεί και το Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award», µε στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος 32 σύλλογοι ασθενών και ο
νικητής θα λάβει το ποσό των 10.000 €.
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Το Σαββατο η τελετη απονοµης των Βραβειων Prix Galien Greece 2017

Αθήνα
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµής των των διεθνούς φήµης φαρµακευτικών
βραβείων Prix Galien, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο θεσµός ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας
φαρµακοποιός, ο Roland Mehl θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη
φαρµακευτική έρευνα και σήµερα χαρακτηρίζονται από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα εφάµιλλα
των Βραβείων Νόµπελ στην φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
Είκοσι ένα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιατρικά µηχανήµατα θα συµµετάσχουν στη φετινή διοργάνωση
των Prix Galien Greece 2017, ενώ ιδιαίτερη στιγµή της βραδιάς αποτελεί το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro
Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα
ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά 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 ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Παρουσια του Προκοπη Παυλοπουλου τα φαρµακευτικα βραβεια Prix Galien

Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα διεθνούς φήµης
φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, τα οποία ξεκίνησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2013.
Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος θα
απονείµει το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια
σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στο χώρο της υγείας
στη χώρα µας.
Το συγκεκριµένο βραβείο θα απονεµηθεί φέτος 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.
«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 ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου τα φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien
Το Σάββατο 1η Απριλίου θα πραγµατοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα διεθνούς
φήµης φαρµακευτικά βραβεία Prix Galien, τα οποία ξεκίνησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα
το 2013.
Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος θα
απονείµει το Ανθρωπιστικό Βραβείο « Pro Bono Humanum», το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει µια
σπουδαία προσωπικότητα ή µια οµάδα ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στο χώρο της υγείας
στη χώρα µας.
Το συγκεκριµένο βραβείο θα απονεµηθεί φέτος 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.
«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 οικονοµικά
πιο ευνοηµένο µακροπρόθεσµα σύστηµα υγείας» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος των Prix
Galien Greece κα. Τζένη Περγιαλιώτου.
«Πέρα από το θέµα της καθαυτής καινοτοµίας των προϊόντων και της υπεραξίας που τους δίνει η
κατάκτηση ενός βραβείου, τα Prix Galien αποτελούν τον 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», σηµείωσε µε έµφαση η κα. Περγιαλιώτου.
Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης µιλώντας στη συνέντευξη, εστίασε στο σηµαντικό
ρόλο που διαδραµατίζει η έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Ο
κλάδος της Υγείας τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται και θα βρίσκεται, για
τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, στην αιχµή των επιστηµονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων,
προοιωνίζοντας ακόµη πιο εντυπωσιακά άλµατα είτε στην αντιµετώπιση είτε πολύ περισσότερο και στην
ίαση αρκετών ασθενειών που µέχρι πρότινος θεωρούνταν ανίκητες. Αυτή τη 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».
Στην αξία των Prix Galien Greece ως του µοναδικού θεσµού που εξάρει την αξία της έρευνας και της
καινοτοµίας καθώς και στη σηµασία της κλινικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων για την
αναβάθµιση ποιότητας ζωής των ασθενών και τη µακροπρόθεσµη µείωση των δαπανών υγείας,
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος και Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου
Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ», Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του «Galien Scientific Research Award» των Prix
Galien Greece, κ. Γεώργιος Κόλλιας. Κατά τα λεγόµενα του κ. Κόλλια «στα πλαίσια του Ερευνητικού
Βραβείου Galien Scientific Research Award επιδιώξαµε να βραβεύσουµε ερευνητές που έχουν εκτελέσει
υψηλού επιπέδου έρευνα στην Ελλάδα. Στην σηµερινή συγκυρία, εν µέσω οικονοµικής αλλά και
γενικότερης πολιτισµικής υποβάθµισης της χώρας, η ελληνική επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία
αποτελεί σηµαντικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την µετάβασή µας σε µια παραγωγική και υγιή
κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωριστεί η επιστηµονική προσφορά
Ελλήνων ερευνητών που παράγουν αριστεία και καινοτοµία και αποτελούν πόλο έλξης για νέους
επιστήµονες».
Ο καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Διευθυντής της
Β’ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννης Λεκάκης κατά τη
διάρκεια της δικής του παρουσίασης ανέφερε τα εξής: «Ένας µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων (21) έχει
υποβληθεί προς αξιολόγηση και στα φετινά βραβεία Prix Galien Greece. Περιλαµβάνουν καινοτόµα
φαρµακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, ορφανά φάρµακα και διαγνωστικές συσκευές, που αφορούν
σε διάφορες ενδείξεις, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα καρδιαγγειακά νοσήµατα , το σακχαρώδη
διαβήτη, τις δυσλιπιδαιµίες, διάφορες µορφές καρκίνου, αιµατολογικά νοσήµατα , ψωρίαση και νοσήµατα
των πνευµόνων. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης και της ποιότητας
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ζωής µεγάλου αριθµού ασθενών. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία τα καινοτόµα φάρµακα που
αποδεδειγµένα βοηθούν τους ασθενείς πρέπει να είναι διαθέσιµα και στους Έλληνες ασθενείς κατά τρόπο
ελεγχόµενο και συµβατό µε την οικονοµική δυνατότητα της χώρας».
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 τρόπου λήψης
αποφάσεων πολιτικής υγείας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συµµετοχής των ασθενών µέσω των
οργανωµένων συλλογικοτήτων τους είναι σήµερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ».
Τι είναι τα Prix Galien
Ο θεσµός των βραβείων Prix Galien ξεκίνησε το 1970 στη Γαλλία, όταν ένας φαρµακοποιός, ο Roland Mehl
θέλησε να προωθήσει τις σηµαντικές προόδους που πραγµατοποιούνται στη φαρµακευτική έρευνα.
Εκφράζουν µια 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 φαρµακευτική έρευνα και καινοτοµία.
To Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award»
Το συγκεκριµένο βραβείο έχει ως στόχο 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.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριµένο βραβείο συµµετέχουν φέτος τριάντα δύο (32) σύλλογοι
ασθενών απ’ όλη την Ελλάδα.
Τα Prix Galien Greece θα προσφέρουν τιµής ένεκεν στο νικητή Βραβείου Συλλόγου Ασθενών «Patient Initiative
Award» το ποσό των 10.000 €.
Νίνα Κοµνηνού

