Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων στις 20 Ιανουαρίου 2019

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ PRIX GALIEN GREECE 2019
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δρ. Πατρινός Αριστείδης
Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου
Βιολογικής & Περιβαλλοντικής Έρευνας,
Τμ. Επιστημών, Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

καθ. Χρούσος Γεώργιος

Από 1η Σεπτεμβρίου η Υποβολή Υποψηφιοτήτων

για τα «Νόμπελ» της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας
Τα βραβεία αναγνωρίζουν την αριστεία στην έρευνα και την
καινοτομία μέσα από τέσσερις κατηγορίες βράβευσης:
æ
æ
æ
æ

Καλύτερο Φαρμακευτικό προϊόν
Καλύτερο Βιοτεχνολογικό προϊόν
Καλύτερο Ορφανό Φάρμακο (για σπάνιες παθήσεις)
Καλύτερο Προϊόν Ιατρικής Τεχνολογίας


Ειδικά για το 2019 θα απονεμηθεί το βραβείο «Καλύτερο Προϊόν της Πενταετίας»,
στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι νικητές των Prix Galien Greece 2013,
2015 & 2017.

Κάθε δύο (2) χρόνια, τα Prix Galien Greece αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν
εξαιρετικά φαρμακευτικά επιτεύγματα που οδηγούν στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής ή σώζουν ζωές, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων
σκευασμάτων και διαγνωστικών εργαλείων. Για το λόγο αυτό, τα Prix Galien
έχουν δικαίως χαρακτηριστεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
εφάμιλλα των βραβείων Νόμπελ στη φαρμακευτική βιομηχανία.
Τα βραβεία μας τιμούν την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά εταιρειών
σαν τη δική σας που επενδύουν με στόχο να φέρνουν νέες θεραπείες
στην αγορά, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τον Έλληνα ασθενή.

…και οι νικητές είναι…

Σας περιμένουμε την 11η Απριλίου 2019
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
(αίθουσα Banquet)
www.prixgalien.gr
Τ. 210 81 32 366

Καθηγητής Παιδιατρικής,
Διευθυντής Α’ Παιδιατρικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

καθ. Αντωναράκης Στυλιανός
Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου της Γενεύης

Δρ. Γκόνος Στάθης
Διευθυντής Ερευνών στο ΙΒΦΧΒ του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Γραβάνης Αχιλλέας
Καθηγητής Φαρμακολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

καθ. Μοσχονάς Νίκος
Καθηγητής Ιατρικής Μοριακής Γενετικής
& Διευθυντής Εργαστηρίου Γεν. Βιολογίας,
Ιατρική Σχολή Παν/μιου Πατρών

καθ. Μπάρλος Κλεομένης
Καθηγητής Οργανικής Χημείας,
Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανέπτυξε
τη ρητίνη «Barlos Resin», ένα εξαιρετικό
εργαλείο για την ανακάλυψη νέων
φαρμάκων

Παπαπετρόπουλος Ανδρέας
Καθηγητής Φαρμακολογίας,
Διευθυντής Τμήματος Φαρμακολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπασωτηρίου Ιωάννης
Καθηγητής Βιοχημείας, Διευθυντής
Τμήματος Κλινικής Βιοχημείας,
Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική,
Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Τέρπος Ευάγγελος
Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας,
Μονάδα Πλασματοκυτταρικών
Δυσκρασιών, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ,
Νοσ. «Αλεξάνδρα»

Η Υποβολή Υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά στο www.prixgalien.gr

Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο
Τελετή Απονομής

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής

Πότε: Πέμπτη 11η Απριλίου 2019 (απόγευμα)

20 Ιανουαρίου 2019

Πού: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Banquet)

Κατηγορίες Βράβευσης

Κριτήρια Υποβολής Υποψηφιότητας

❱ Καλύτερο Φαρμακευτικό προϊόν

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων
και τα κριτήρια συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα μας.

Τα υποψήφια προς βράβευση προϊόντα θα πρέπει να έχουν
λάβει έγκριση κυκλοφορίας (ένδειξη, όχι απαραίτητα
και τιμή), στην Ελλάδα (με κεντρική, εθνική διαδικασία
ή αμοιβαία αναγνώριση) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018
και έως τα τέσσερα (4) προηγούμενα ημερολογιακά
έτη (01/01/2015-31/12/2018). Στα παραπάνω
συμπεριλαμβάνονται και παλαιότερα σκευάσματα, τα
οποία έχουν λάβει έγκριση για νέα, καινοτόμο ένδειξη ή
νέο θεραπευτικό όφελος (NTE-New Therapeutic Entity) που
θα πρέπει όμως να έχει ενταχθεί μέσα στα προηγούμενα
τέσσερα (4) χρόνια. Όσον αφορά στην κατηγορία της
Ιατρικής Τεχνολογίας, τα υποψήφια προς βράβευση
προϊόντα, θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει στην
Ελλάδα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και έως τα δύο (2)
προηγούμενα ημερολογιακά έτη (01/01/2017-31/12/2018).

Κόστος Υποβολής

Αξιολόγηση Υποψηφιότητας

❱ Τ ο κόστος συμμετοχής για την κάθε μία υποψηφιότητα

Θα σας ζητηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες για το
προϊόν σας:
❱ Εμπορική ονομασία προϊόντος / συσκευής / εμβολίου
❱ Ονομασία δραστικής / τεχνολογίας
❱ Ημερομηνία έγκρισης
❱ Θεραπευτική κατηγορία
❱ Ενδείξεις
❱ Αναλυτική παρουσίαση της ανάπτυξης της
καινοτομίας του προϊόντος
❱ Αναλυτική εξήγηση του γιατί το συγκεκριμένο
φαρμακευτικό / διαγνωστικό προϊόν είναι καινοτόμο,
οι επιπτώσεις του στη μελλοντική έρευνα και/ή
πώς θα βελτιώσει την ανθρώπινη ζωή
❱ Κατάλληλες Pubmed αναφορές και links

❱ Καλύτερο Βιοτεχνολογικό προϊόν
❱ Καλύτερο Ορφανό φάρμακο (για σπάνιες παθήσεις)
❱ Καλύτερο Προϊόν Ιατρικής Τεχνολογίας
❱ Καλύτερο Προϊόν της Πενταετίας

Πώς να υποβάλω Υποψηφιότητα
Η Υποβολή Υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά στο
www.prixgalien.gr/

ανέρχεται στα 10.000 €.

❱ Ε ιδικά για την κατηγορία Καλύτερο Προϊόν Ιατρικής
Τεχνολογίας, το κόστος συμμετοχής για την κάθε μία
υποψηφιότητα ανέρχεται στα 5.000 €.

❱ Γ ια το βραβείο «Καλύτερο Προϊόν της Πενταετίας»
το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στις 3.000 €.

Η Συμμετοχή Περιλαμβάνει
❱ Ένα τραπέζι των οκτώ (8) ατόμων για την τελετή απονομής των Prix Galien Greece 2019
❱ Μια ολοσέλιδη παρουσίαση του υποψήφιου προϊόντος συνοδευμένο από μια ολοσέλιδη τετράχρωμη εσωτερική
καταχώρηση (εταιρική ή προϊοντική) στο Golden Book των Prix Galien Greece 2019

❱ Παρουσίαση της καινοτομίας του υποψήφιου προς βράβευση προϊόντος στη συνέντευξη τύπου για την
ανακοίνωση των Prix Galien Greece 2019

❱ Προβολή video clip ή ψηφιακής παρουσίασης (διάρκειας 1,50 λεπτού maximum) του υποψήφιου προς
προς βράβευση προϊόντος στην κεντρική οθόνη της αίθουσας Banquet κατά τη διάρκεια παρουσίασης των
υποψηφιοτήτων

❱

Επικοινωνία

❱ Παρουσίαση των υποψηφίων προς βράβευση προϊόντων στο site των Prix Galien Greece πριν την τελετή απονομής

210 81 32 828
210 81 32 366
admin@jpcom.gr

❱ Προβολή του video clip ή της ψηφιακής παρουσίασης των νικητών στο site των Prix Galien Greece
❱ Αφιέρωμα στους νικητές των Prix Galien Greece 2019, στο τεύχος Ιουνίου (κυκλοφορία: τέλη Ιουνίου 2019) του
επιστημονικού περιοδικού The Doctor, που θα αποτελεί το βασικό χορηγό επικοινωνίας της διοργάνωσης.

Σύντομα κοντά σας με πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες βράβευσης

