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Najlepsze praktyki we współpracy na polu
diagnostyki medycznej - BioForum 2012

Najlepsze praktyki we współpracy na polu diagnostyki
medycznej
Biorąc pod uwagę ogólne cechy ludzi na całym świecie takie jak wygląd zewnętrzny, potrzeby
fizyczne czy psychologiczne, można powiedzieć że wszyscy jesteśmy podobni. Jednak “podobni” nie
znaczy wcale “tacy sami”. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia opieki zdrowotnej, gdzie
kwestia ludzkiej odmienności doprowadziła do powstania rewolucyjnej gałęzi nauki, zwanej
“medycyną spersonalizowaną”.
Według Personalized Medicine Coalition (PMC), termin ten może być definiowany jako
“dostosowywanie leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta”. Dzięki takiemu podejściu,
przezwyciężony został problem różnej odpowiedzi organizmu pacjenta na leczenie.
Mimo szybkiego rozwoju rynku medycyny spersonalizowanej na całym świecie, wciąż pozostaje do
pokonania wiele przeszkód takich jak specyficzne środowisko, różne systemy inwestycyjne czy
popularny model leczenia “one-size-fits-all”. Jak wskazuje Frost&Sullivan, renomowana firma
consultingowa, kluczem do udanego wdrożenia wynalazków medycyny spersonalizowanej, wraz
z rozwojem poszczególnych firm na rynku, jest współpraca.
Partnerstwo, współpraca oraz wspólne cele to tylko kilka z zagadnień, które będą omówione
podczas panelu dyskusyjnego "Best Practices in Companion Diagnostics Collaborations”. Panel ten
odbędzie się podczas Środkowoeuropejskich Targów Biotechnologicznych - BioForum 2012. Wykład
zostanie wygłoszony przez jednego z keynote speaker’ów dr Jens Dhein, pełniącego funkcję
dyrektora naukowego w firmie Abbott. Podczas wykładu zostaną omówione doświadczenia firmy
z zakresu współpracy od momentu odkrycia do komercjalizacji produktu oraz oczekiwania
prowadzących do osiągnięcia prawdziwego partnerstwa z punktu widzenia zarządzania.
BioForum jako najważniejsze wydarzenie w regionu Europy Środkowej, jest źródłem nowych
pomysłów, produktów oraz innowacji w medycynie i biotechnologii. Ponadto to wspaniała okazja do
nawiązania nowych kontaktów z liderami Polskiej i środkowoeuropejskiej biotechnologii.
BioForum - Central European Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy
razem z wydarzeniami towarzyszącymi odbędzie się
23-24 Maja 2012 w Centrum Konferencyjnym BVV Trade Fairs Brno (Czechy).
więcej: www.cebioforum.com
http://laboratoria.net/aktualnosci/12794.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek

w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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