Πξόγξακκα πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ρξεκαηηθώλ δσξεώλ ηεο Gilead
Sciences ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ γηα ην έηνο 2018
Η Gilead Sciences ΔΛΛΑΣ Μ.ΔΠΔ, ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ ηεο ξφινπ θαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ
λα ππνζηεξηρζεί ε θξνληίδα πγείαο, ε αλεμάξηεηε έξεπλα, ε εθπαίδεπζε θαη ελ γέλεη ε παξνρή
θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο, απνθάζηζε ηελ ζεζκνζέηεζε πξνγξάκκαηνο πξφζθιεζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη’ έηνο. Τν πξσηνπφξν απηφ πξφγξακκα
θαηαηείλεη ζηελ θαηνρχξσζε δηαδηθαζηψλ δηαθάλεηαο θαη απεπζχλεηαη ζε θαηάιιεια Ννκηθά Πξφζσπα
/ Οξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπο ΣΦΔΔ θαη ηε ζρεηηθή
εζσηεξηθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία.
Οη θαηεγνξίεο ησλ ρνξεγηψλ γηα ην έηνο 2018 ζα εληνπίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
- HIV
- Ινγελείο Ηπαηίηηδεο Β θαη C
- Φξφληα Λεκθνγελήο Λεπραηκία θαη κε-Hodgkin Λέκθσκα
Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην έληππν «Οδεγίεο ππνβνιήο πξφηαζεο» πξηλ απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ζαο θαη ζπκπιεξώζηε όια ηα παξαθάησ πεδία. Γηα ηπρφλ απνξίεο
ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
κε ηε δηεχζπλζε GileadGrantsGreece@gilead.com ή ηειεθσληθά κε ηνλ αξηζκφ 2108930242.
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε δηεχζπλζε
support@mdata.gr ή ηειεθσληθά κε ηνλ αξηζκφ 2109962680
1. Σηνηρεία αηηνύληνο θαη θύξηνπ εξεπλεηή
Όλνκα/Ολφκαηα
αηηνχληνο (σλ)
Θέζε αηηνχληνο
Όλνκα θχξηνπ εξεπλεηή
Θέζε θχξηνπ εξεπλεηή
Ηκεξνκελία ππνβνιήο
αίηεζεο
Τκήκα
Οξγαληζκφο
Γηεχζπλζε
Πφιε
Τ.Κ.
Τειέθσλν επηθνηλσλίαο
(εξγαζίαο)
Τειέθσλν επηθνηλσλίαο
(θηλεηφ)
E-mail επηθνηλσλίαο
Fax επηθνηλσλίαο

2. Αηηνύκελε ρξεκαηνδόηεζε ή ελίζρπζε (ζεκεηώζηε κόλν έλα ηεηξαγσλίδην)
HIV

Ινγελήο επαηίηηδα B

Φξφληα Λεκθνγελήο Λεπραηκία / κε-Hodgkin Λέκθσκα

Ινγελήο επαηίηηδα C

3. Ταπηόηεηα αηηνύληνο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ / Οξγαληζκνύ (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνλ νξγαληζκφ
ζαο αλαθέξνληαο πνχ πξφθεηηαη λα εληαρζεί ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα / πξφηαζε – κέρξη 100
ιέμεηο)

4. Τίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο / πξόηαζεο

5. Σηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο / πξόηαζεο (ζπλνπηηθά , κέρξη 100 ιέμεηο)

6. Πξόθεηηαη γηα πξόγξακκα / πξόηαζε πνπ βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε;
Ναη

Όρη

7. Εάλ λαη, παξαζέζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη πξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε ή
ελίζρπζε από ηελ Gilead Sciences ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

8. Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο / πξόηαζεο
Πεξηγξάςηε κε ζαθήλεηα ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα / πξφηαζε. Μέγηζην φξην νη 1500 ιέμεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πεξηέρνληαη ζην έληππν «Οδεγίεο Υπνβνιήο Πξφηαζεο»
Σεκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ζηελ εξψηεζε 10 ηεο
παξνχζαο αίηεζεο.
Παξαθαινχκε, αθνινπζήζηε ηελ εμήο δνκή:
 Σθεπηηθφ / Υπφζεζε εξγαζίαο (background)
 Σθνπφο
 Καηαιεθηηθά ζεκεία (Πξσηεχνληα – Γεπηεξεχνληα)
 Μεζνδνινγία / Σηαηηζηηθή αλάιπζε
 Οξφζεκα/ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο
 Σπκκεηέρνληα ελδηαθεξφκελα κέξε
 Βηβιηνγξαθία

9. Παξαζέζηε ζπλνπηηθά δηθά ζαο πξώηκα δεδνκέλα (preliminary data) ζρεηηθά κε ηελ
πξόηαζε ζαο (κέγηζην φξην νη 800 ιέμεηο). Δπί κε ππάξμεσο, παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε «Γελ
εθαξκφδεηαη».

10. Παξαζέζηε ηηο θπξηόηεξεο (κέρξη 5) δεκνζηεύζεηο ηεο εξεπλεηηθήο ζαο νκάδνο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνύζα πξόηαζε. ). Δπί κε ππάξμεσο, παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε «Γελ
εθαξκφδεηαη».

11. Πεξηγξάςηε ηε κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ έθβαζεο ζρεηηθά κε ηνπο
αζζελείο – PROs = patient related outcomes (Δθφζνλ εθαξκφδεηαη. Δάλ φρη, παξαθαινχκε
ζπκπιεξψζηε «Γελ εθαξκφδεηαη»).

12. Σπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο πξνγξάκκαηνο / πξόηαζεο θαη πνζό ηεο δσξεάο πνπ δεηείηαη
Παξαζέζηε ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Δελ είλαη δπλαηόλ
λα δεηεζεί ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ θάιπςε παγίσλ εμόδσλ πξνζσπηθνύ ή πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο ηεο θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξαθηηθήο. Παξαθαιείζζε λα είζηε φζν ην δπλαηφλ πην
αθξηβείο θαη λα παξαζέζεηε ηπρφλ επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ θξίλεηε αλαγθαίεο ζηελ αληίζηνηρε
ζηήιε. Οη αηηήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν αλαιπηηθό πίλαθα
πξνϋπνινγηζκνύ δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε.
Τύπνο πξνβιεπνκέλνπ εμόδνπ

Σπλνιηθό
θόζηνο

Πνζό πνπ
δεηείηαη από
ηελ Gilead

Σρόιηα /
ζεκεηώζεηο

Σύλνιν
Δηαζέηεηε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην πξόγξακκά ζαο;
Ναη

Όρη

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε:
Τελ/ηηο πεγή(-έο):

Τν/ηα πνζφ(-ά):

Δάλ δηαζέηεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, παξαζέζηε ζρεηηθή
αλάιπζε θαη δηεπθξηλίζηε απφ πνηα πεγή πξνέξρεηαη θάζε πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο.
Η ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε εμαξηάηαη απφ ηε ιήςε ηεο δσξεάο απφ ηελ Gilead;
Ναη

Όρη

13. Έρεηε ππνβάιεη ζην παξειζόλ άιιε αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο ζην πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ
πξνγξάκκαηνο ηεο Gilead;
Ναη

Όρη

Δάλ λαη, έγηλε δεθηή ε αίηεζή ζαο;
Ναη

Όρη

14. Η παξνύζα αίηεζε ζρεηίδεηαη κε θάπνην έξγν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη επί ηνπ παξόληνο ή
ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά ην παξειζόλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο ηεο Gilead;
Ναη

Όρη

15. Πώο ελεκεξσζήθαηε γηα ην πξόγξακκα ηεο Gilead Sciences ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ;
Δπηζηνιή απφ ηελ Gilead

Μέζσ ηξίησλ

Πξνζσπηθφ ηεο Gilead

Έλσζε αζζελψλ

Γηθηπαθφο ηφπνο
Πξνγξάκκαηνο

Άιινο δηθηπαθφο ηφπνο

Άιιν (λα πξνζδηνξηζηεί):

16. Δήισζε θαη ζπκθσλία

Απνδέρνκαη φηη ην έξγν πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2020 ή
εληφο 24 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Δάλ ε αίηεζή κνπ γίλεη δεθηή, ν ππνγξαθφκελνο (ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο κνπ)
ζπκθσλψ λα ζπλεξγαζηψ κε ηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο Ιαηξηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Gilead θαη λα
ππνβάισ εθζέζεηο πξνφδνπ εμακήλνπ θαη δσδεθακήλνπ, θαζψο θαη ηειηθή έθζεζε ην
αξγφηεξν εληφο 24 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

17. Η πξόηαζε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία:
Ακηγψο επηζηεκνληθή / εξεπλεηηθή
Ολνκαηεπώλπκν:

Ημερομηνία:

Σαο επραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξνχζαο αίηεζεο.
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζα ζαο απνζηαιεί επηβεβαίσζε παξαιαβήο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε πνπ δειψζαηε ζηελ αίηεζή ζαο.

