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Program de oncologie 

de precizie 
 
Programul de oncologie de precizie Oncompass include toate 

serviciile necesare pentru luarea deciziei de selectare a unui 

tratament personalizat. Programul nostru este sprijinit de un 

sistem de suport decizional dedicat, sistemul de suport 

decizional dinamic de oncologie RealTime, care include un 

algoritm oncologic bazat pe IA numit RealTime Oncology 

Treatment Calculator™ – dezvoltat special de Oncompass. 
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Molecular Tumor Board I.   
Suport decizional în diagnosticul molecular 

 
Comisia noastră multidisciplinară formată din experți -Molecular 

Tumor Board- include oncologi clinici, consilieri în genetică, 

specialiști în biologia moleculară a cancerului, și alți specialiști 

în diagnosticare moleculară, în vederea pronunțării panelului de 

gene potrivit și modul de testare adecvat, prin alegerea celei  

mai optime surse de probă aplicabilă cazului particular, luând în 

considerare termenele limită clinice până când pacientul / 

medicul curant are nevoie de rezultate și planul de tratament.    
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Diagnosticul molecular  
Prin utilizarea celor mai noi metode de diagnosticare, scopul 

diagnosticului molecular constă în identificarea mutațiilor și 

aberațiilor genetice relevante, responsabile pentru tipul de cancer cu 

care a fost diagnosticat pacientul. Majoritatea tumorilor solide sunt 

testate pentru NGS-50/58 și/sau NGS-600, completate cu teste 

specifice suplimentare (ex. sanger, FISH, MSI, IHC, TMB). Numai 

10% din toate tipurile de cancer sunt considerate   
moștenite, 90% dintre ele fiind cauzate de mutații 

apărute datorită evenimentelor somatice, așadar sunt 

dobândite de-a lungul vieții noastre,  
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Interpretare Moleculară 

Raport  
Raportul Oncologic de Precizie este generat cu ajutorul 

RealTime Oncology Treatment Calculator™, primul 

instrument medical bazat pe inteligență artificială, având ca 

obiectiv stabilirea priorităților opțiunilor de tratament pentru 

fiecare pacient cu cancer, având la bază profilul molecular 

individual al cancerului.   
RealTime Oncology Treatment Calculator™ (Calculatorul) 

este un instrument medical înregistrat în Uniunea 

Europeană, și poate prioritiza peste 1000 de componente, 

peste 400 tipuri de tumori și peste 23000 reguli medicale.  
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Molecular Tumor Board II.  

Suport decizional legat de tratament 
 

În baza Raportului Oncologic de Precizie și anamneza 

pacientului, comisia de experți Molecular Tumor Board discută și 

însumează opțiunile pentru strategiile de tratament personalizat, 

inclusiv, dacă este cazul, medicamentele țintă aprobate, 

neaprobate sau în stadiu de cercetare. Raportul nostru final 

include de asemenea studiile clinice locale și internaționale 

relevante.  
 

—10 

Interpretări clinice suplimentare și 

planificare strategică la cerere   
Expertul nostru medical care se ocupă de caz poate efectua 

consultații suplimentare în scopul luării deciziei pentru 

tratament.  
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Evaluarea și digitalizarea informațiilor 

medicale ale pacientului  
 
Medicul curant pune la dispoziție informațiile referitoare la istoricul bolii al 

pacientului cu cancer, pentru a fi introduse în programul nostru de precizie. 

Un expert al echipei noastre va analiza cazul, va digitaliza istoricul bolii cu 

ajutorul sistemului IT RealTime Oncology. 
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Logistica probelor  
În cadrul programului nostru, pentru livrarea rapidă a probelor 

oferim servicii poștale aprobate în prealabil prin FedEx/DHL/ 

sau alte servicii. 

Programul nostru oferă un kit special cu instrucțiuni privind 

transportul și manipularea biopsiei lichide, dacă probele 

tumorale nu stau la dispoziție sau sunt inadecvate pentru 

testare.  
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Verificarea calității ADN  

Evaluarea probei tumorale și ADN  
Patologii noștri examinează și verifică dacă proba în cauză 

este potrivită pentru efectuarea testelor dorite. Se extrage 

AND-ul pentru scopuri cantitative și calitative. Dacă proba 

nu este conformă pentru efectuarea testelor dorite, atunci se 

poate lua o altă probă, sau în funcție de antecedente 

patologice, pot fi luate probe noi de țesut sau biopsie lichidă.   
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Realizarea profilului molecular 
 
Programul nostru realizează și încarcă un profil 

molecular complet al tuturor rezultatelor moleculare 

relevante, obținute anterior din aceeași probă sau din 

mai multe probe. 
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Raportare  
Experții noștri vor transmite medicului curant un Raport 

Oncologic de Precizie, protejat de o parolă.  
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Programul de Acces la Terapie (TAP)  
La cerere programul nostru oferă de asemenea asistență 

suplimentară în legătură cu informațiile privind statusul 

studiului clinic și participarea la acesta. 


