Ce este Medicina
Personalizată?

Este timpul
să alegi
medicina
personalizată!

Ce îi face pe oameni atât de similari, dar totuşi unici?
Ce anume se întâmplă în organism când oamenii sunt
sănătoşi sau atunci când se îmbolnăvesc?
Aceste întrebări i-au intrigat mereu pe cercetători, însă biologia
moleculară a venit cu cele mai importante răspunsuri. Reperele
majore pe acest drum au fost descoperirea structurii dublu-helix
a ADN-ului la începutul anilor ’50 şi secvenţierea genomului
uman în primii ani ai secolului XXI.

“Este important să ştim ce tip de persoană suferă de o
anumită boală şi apoi cu ce fel de boală avem de-a face.”
(Hipocrate)

Termenul modern folosit pentru a descrie aceeaşi abordare este “Medicina Personalizată”, folosit pentru
prima data in 1999. La 2,400 de ani după Hipocrate, acest concept produce o revoluţie în medicină,
bazată pe dovada ştiinţifică a diferenţelor dintre oameni şi dintre boli.

Medicina Personalizată ne permite să identificăm diferenţele dintre grupurile de pacienţi şi să ne
îmbunătăţim cunoştinţele despre sub-tipurile bolilor. Aceaste informaţii pot fi folosite pentru a găsi cele mai
bune ţinte terapeutice şi pentru a descoperi noi biomarkeri şi teste de diagnostic.

Medicina Personalizată înseamnă terapia potrivită pentru
grupul potrivit de pacienţi, la momentul potrivit. Scopul acesteia
este să facă serviciile de sănătate moderne mai sistematice şi
mai eficace.

Cum funcţionează Medicina Personalizată?
Un pas important în evoluţia Medicinei Personalizate l-a
constituit apariţia testelor companion de diagnostic. Acestea
sunt teste moleculare care măsoară indicatori specifici, cum ar
fi nivelurile de proteine, mutaţiile anumitor gene, cu scopul de a
oferi un tratament țintit pentru boala de care suferă o anumită
persoană.
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Ce afecţiuni tratează Medicina Personalizată?
Medicina Personalizată reprezintă viitorul în ceea
ce priveşte tratarea cancerului, dar şi a altor boli. Aria
bolilor pentru care există tratamente personalizate și
inovatoare este largă şi se extinde cu fiecare nouă
cercetare în domeniu. Printre afecţiunile pe care Medicina
Personalizată le tratează sau diagnostichează cu succes,
având rezultate incontestabile, se numară diverse tipuri
de cancer, cum ar fi cancerul gastric, de sân, anumite
tipuri de cancer pulmonar, melanomul, hepatitele virale B
şi C, osteoporoza sau poliartrita reumatoidă. Medicina
Personalizată este strategia de viitor, nu numai în domeniul
oncologiei, ci şi în lupta împotriva infecţiei HIV – SIDA.

Medicina Personalizată - inaccesibilă publicului larg din România
Din păcate, în România o serie de tratamente personalizate și inovatoare nu se află pe lista
medicamentelor şi serviciilor gratuite sau compensate. Prin urmare, puţini bolnavi au acces la ele. De
aceea, Platforma Europeană de Dezvoltare a lansat programul “Alege Medicina Personalizată”, prin
care îşi propune să aducă pe agenda publică acest subiect, să atragă atenţia factorilor de decizie din
Guvernul României şi Ministerul Sanătăţii asupra importanţei şi necesităţii introducerii cu prioritate a
tuturor tratamentelor personalizate şi inovatoare pe lista medicamentelor compensate.

Susţine şi tu!
Fii şi tu alături de noi în acest demers, pentru a oferi
românilor aceleaşi şanse la tratament pe care le au
ceilalţi cetăţeni ai Uniunii Europene! Alege Medicina
Personalizată şi semnează petiţia pentru introducerea
tratamentelor personalizate pe lista medicamentelor
gratuite şi compensate.
Află cum pe www.alegemedicinapersonalizata.ro.

Implică-te și tu!
www.alegemedicinapersonalizata.ro

