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Pomoc w doborze terapii spersonalizowanej – bezpłatne konsylium diagnostyki molekularnej dla
lekarzy Onkologów i pacjentów z rakiem
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Oncomapss to serwis, który już od kilku lat dostarcza lekarzom i chorym w Europie informacji na
temat najnowszych terapii onkologicznych. Nie jest to zwykła usługa diagnostyczna czy portal
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z przeglądem nowości medycznych, ale interaktywny serwis pomagający zmagającym się
z chorobą onkologiczną ustalić możliwe ścieżki leczenia oraz wskazać na ich skuteczność biorąc
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pod uwagę: rodzaj nowotworu, zaawansowanie choroby i specyficzne informacje dotyczące
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pacjenta. To międzynarodowa platforma diagnostyczno-informacyjna, która ma za zadanie
pomóc onkologowi i choremu, skoremu do przemyślenia alternatywnych w stosunku do
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standardowych ścieżek leczenia, w podjęciu odpowiednich działań zwiększających skuteczność
terapii onkologicznej. Teraz, dzięki uruchomieniu nowych funkcjonalności serwisu, to jeszcze
dokładniejszy kompas w kierunku medycyny spersonalizowanej.
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Aby wybrać najodpowiedniejsze z klinicznego punktu widzenia badanie molekularne i zadecydować
o najlepszej strategii leczenia, Oncompass Medicine proponuje konsultacje Oncompass Molecular
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Tumor Board – konsylium molekularnego, oznaczające nic innego jak możliwość specjalistycznej
konsultacji konkretnego przypadku Raka jeszcze przed komercyjną aplikacją do serwisu. Pozwala
to lekarzowi prowadzącemu bezpłatnie omówić przypadek swojego pacjenta z multidyscyplinarnym
zespołem ekspertów z Oncompass Medicine i zadecydować, na podstawie aktualnej istotności
klinicznej oraz przydatności diagnostycznej, czy i które geny należy poddać badaniu
molekularnemu, a które nie. Dodatkowo Oncompass Molecular Tumor Board przeprowadza
obliczenia w kierunku wyboru odpowiedniego panelu diagnostycznego z oferty Oncompass. Dzięki
temu pacjent dowiaduje się, czy analiza Oncompass będzie dla niego przydatna i czy warto w nią
inwestować, a – jeśli tak – który zestaw badań będzie najbardziej przydatny dla jego przypadku
i pokaże najwięcej potencjalnych rozwiązań.

Konsultacja Oncompass Molecular Tumor Board daje lekarzom przewagę czasową nad chorobą
i pozwala na uniknięcie przeprowadzania kosztownych kuracji. Ponadto profil stworzony na
podstawie algorytmów daje odpowiedź na pytanie, czy należy przeprowadzić badanie molekularne,
a jeśli tak, to kiedy będzie na to najlepszy moment. Profil molekularny z kolei pozwala na szersze
zobrazowanie dalszych działań w walce z nowotworem, ponieważ – poza wskazaniem głównej
ścieżki – pokazuje również alternatywne drogi leczenia.

Każdy zainteresowany ONKOLOG może uzyskać informacje zwrotną z konsylium Molecular Tumor
Board dla swojego pacjenta, odnośnie optymalnego rekomendowanego panelu diagnostycznego
w każdym nowotworze somatycznym. W tym celu należy skontaktować się z firmą VIAMED.

Nowe usługi Oncompass opracowane zostały dla lekarzy onkologów, którzy wierzą w siłę leczenia
terapią spersonalizowaną oraz pacjentów i ich rodzin, które same dopytują o alternatywne opcje
leczenia, również za granicą.
Oncompass Medicine 14 września 2015 roku podpisało umowę o współpracy z Uniwersytetem
w Antwerpii, celem promowania personalizacji leczenia pacjentów z nowotworami oraz
udostępnienia szerszej wiedzy lekarzom Onkologom, Chirurgom, Patomorfologom oraz Biologom
molekularnym
w oparciu o nowe urządzenie tzw. Kalkulator Medycyny Precyzyjnej dostarczający szybkiej informacji
o możliwych opcjach leczenia onkologicznego.

Więcej informacji na www.oncompass.pl.
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