
 

 

 

 

 

Participă la Alfathon 

3 probe, un premiu de 5.000 EUR și ideile voastre în 

competiție! 

www.alfathon.com 
 

 
Vă invităm să participați la Alfathon - primul hackathon complet digital creat de Alfasigma, o companie 

italiană care se numără printre jucătorii importanți de pe piața farmaceutică internațională, în colaborare 

cu diverse organisme academice și sectoriale, printre care Universitatea din Modena și Reggio Emilia și, 

respectiv, Universitatea din Bologna. 

Concursul este împărțit în trei probe, cu posibilitatea de înregistrare până la data de 30 noiembrie 2020. 

Premiul final de 5.000 EUR va fi alocat proiectului câștigător în martie 2021. Finaliștii și câștigătorul vor fi 

selectați dintre aceia care prezintă soluții avansate din punct de vedere tehnologic în domeniul cercetării și 

inovației farmaceutice, în măsură să îmbunătățească starea de sănătate a pacienților. 

Ulterior, toate proiectele prezentate vor fi evaluate de echipa Alfasigma pentru o eventuală dezvoltare 

care ar putea include echipele selectate și cei mai buni specialiști din domeniu. 

Există trei domenii asupra cărora se va axa competiția. 

Primul vizează dezvoltarea unei forme farmaceutice care să inoveze modul în care sunt eliberate 

ingredientele active. Obiectivul va fi studiul unei platforme de formulare „orală” pentru administrarea 

medicamentelor din clasa „moleculelor mari”, cu accent special pe proteine sau peptide sau pe 

fragmentele active de origine proteică. 

Cel de-al doilea vizează dezvoltarea de software/hardware pentru managementul encefalopatiei 

hepatice. În particular, proiectarea unui instrument mai simplu, mai eficient și mai intuitiv de utilizat – de 

exemplu, un dispozitiv, o aplicație sau orice altceva în acest sens - care să permită controlul evoluției bolii 

și care să ducă la o îmbunătățire generală a calității vieții pacientului suferind de această boală. 

Al treilea domeniu supus competitiei are ca temă „creșterea accesibilității sfatului competent al 

farmacistului”. Obiectivul acestei probe este acela de a dezvolta un proiect de fezabilitate pentru soluții 

tehnologice, precum aplicații, platforme, software, dispozitive cu software ad hoc, care să îi dea 

farmacistului posibilitatea de a-i consilia pe pacienții cu o stare de sănătate precară. De fapt, în ultimii 

ani farmacia a devenit un adevărat centru de primă consultație și îngrijire a sănătății.  

Fiecare temă va fi prezentată în detaliu de experți în cadrul a trei ateliere ce vor avea loc la sfârșitul lunii 

noiembrie - începutul lunii decembrie. 
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Competiția Alfathon este deschisă tuturor persoanelor care au cel puțin 18 ani împliniți. Înscrierile vor fi 

transmise până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, pe platforma www.alfathon.com și pot fi făcute 

în calitate de participant individual sau ca membru al unei echipe de până la 5 participanți. Numărul 

maxim total de participanți este de 150. 

Evaluarea proiectelor se va face între 7-14 ianuarie 2021, iar cei trei finaliști vor fi anunțați la data de 29 

ianuarie 2021. 

 

 
Membrii Comisiei Hack - juriul competiției, alcătuit din super-experți proveniți din diverse domenii ale 

sănătății, tehnologiei, inovației și din mediul academic, vor fi prezentați în cursul lunii noiembrie. La finalul 

competiției, Comisia Hack va aloca premiul final celui mai bun dintre cei trei finaliști care au propus cele mai 

bune soluții - aplicații, pagini web, accesorii portabile, dispozitive, pagini și soluții tehnologice, materiale 

video și alte proiecte inovatoare - în măsură să răspundă provocărilor lansate. 

Prezentarea propunerilor celor trei finaliști și acordarea premiului sunt programate odată cu inaugurarea 

Labio 4.0 Marino Golinelli, noul Centru de Cercetări în domeniul farmaceutic, amplasat în incinta fabricii 

Alfasigma Pomezia, în primăvara anului 2021. Fiecare proiect prezentat va fi analizat și discutat temeinic, 

pentru a evalua dezvoltarea acestuia în parteneriat cu Alfasigma. 

Pentru a rămâne la curent cu evoluția hackathon-ului, puteți urmări site-ul web www.alfathon.com și 

puteți consulta paginile de Facebook și Instagram dedicate Alfathon-ului. 
 

 

Vă invităm la ALFATHON, 

primul hackathon digital 
Alfasigma 

Ingrediente active: ideile voastre 
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