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AZYMUT – ZDROWIE

ZdjęciA: materiały prasowe.

Oto sposób by skrócić i udoskonalić drogę do pokonania raka. Oncompass
– narzędzie, które poprowadzi pacjentów i lekarzy w erę onkologii
molekularnej. Brzmi nowocześnie i obiecująco? Słusznie. A co najważniejsze
– ta nawigacja nowej generacji jest już dostępna w Polsce.

Leczenie nowotworów odbywa się trarozpoczęcie leczenia od dobranej terapii
dycyjnie według klasyfikacji histopatolocelowanej w czerniaku, raku płuca, jelita
gicznej pobranego fragmentu zmienionej
grubego czy raku piersi pozwoli osiągać
tkanki. Na tej podstawie określa się typ
o niebo lepsze efekty.
nowotworu i zaleca odpowiedni schemat
Oncompass Medecine łączy diagnostykę
chemioterapii. Chemia – jak wiadomo
z informacją o możliwości dalszego po– jest wyniszczająca a o jej skuteczności
stępowania. Prowadzi badania genowe
przekonujemy się po kilku tygodniach
a następnie dostarcza dane jakie leki lub
a nawet miesiącach stosowania. O wyich kombinacje – spośród istniejących
granej z rakiem decyduje czas. Gdy więc
w świecie lub będących w fazie badań
go brak ( przy wznowie czy przerzutach),
klinicznych (czyli przed dopuszczeniem) –
warto sięgnąć po leki, których skuteczbędą skuteczne dla konkretnego chorego.
ność u danego pacjenta można sprawdzić
Można pomyśleć – cały świat medykazanim się je zaordynuje.
mentów na wyciągnięcie ręki! Ale to
oferta komercyjna. I tu rodzi się pytaOdrębnym problemem są chorzy z tzw.
sierocymi nowotworami. To rzadko wystęnie: czy rezygnując z paternalistycznego
pujące typy raka więc brak opracowań jak
podejścia do pacjenta i mówiąc mu całą
je leczyć ponieważ koncerny farmaceuprawdę, nawet tę najgorszą, mamy prawo
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tyczne prowadzą badania skuteczności
zatajać prawdę najlepszą czyli, że jest na
i Frédéric Ollier, CEO firmy podczas pracy
medykamentów na najczęściej wystęświecie lek na jego chorobę?
pujące przypadki.
Lekarze światli nie mają wątpliwości, że
Od wielu lat prowadzone były szeroko badania, pozwalające stwierdzić propozycja Onkompassu to wyzwanie jutra, które trzeba podjąć. Ale
nie tylko na co (na podstawie badania histopatologicznego) choruje niektórzy uważają, że oferta będzie finansowo nieosiągalna dla polskich
pacjent, ale też co wywołało jego chorobę. Naukowcy wiedzą już jakie pacjentów, więc woleliby o niej nie wspominać, aby nie wywoływać
uszkodzenia konkretnych genów są odpowiedzialne za określone no- u chorych dodatkowych frustracji. Najlepiej by decydował o tym jedwotwory. Dzięki temu na podstawie profilaktycznych badań genowych nak sam pacjent. Podajemy adres serwisu: www.oncompass.pl (aby
mamy szansę uniknięcia choroby (przykład Angeliny Jolie). A kiedy uzyskać informację jak skorzystać z serwisu, należy skontaktować się
wiemy jakie uszkodzenie genomu wywołało raka, zyskujemy szansę z dystrybutorem - firmą VIAMED – pod numerem kontaktowym do Call
skuteczniejszego leczenia wielu pacjentów. Jeśli bowiem zbadamy Center: 517 668 606, e-mail: info@oncompass.pl lub wypełnić formularz
materiał pobrany od chorego pod kątem genowym, dowiemy się jaki kontaktowy na stronie www.oncompass.pl). Podajemy ten trop z dobrą
gen był uszkodzony i jakie białka są produkowane w wyniku tego uszko- nowiną: chorzy korzystający z serwisu w tym roku i wykonujący diadzenia. Wtedy można w te „chore” substancje uderzyć terapią celowaną. gnostykę wielogenową mają możliwość skorzystania z TAP (Therapy
To leczenie skrojone na miarę poszczególnych pacjentów. A terapie Access Program) bezpłatnie. Powstanie też sieć ośrodków referencyjnych
zindywidualizowane stanowią przyszłość onkologii. Wiadomo już, że w Polsce, które będą prowadziły zainteresowanych pacjentów.

