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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е разработен в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01
„Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на
иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез
активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Проектът се изпълнява в периода 21.12.2018 – 20.12.2019 г. от Българска Асоциация
за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) в партньорство с Национална Пациентска
Организация (НПО).
Целта на доклада е да представи добри практики и иновативни решения, свързани с
подобряване на гражданското участие, под формата на проследяване на налична
информация,

от

максимален

брой

източници,

за

степента

на

прилагане

на

персонализираната медицина и формите на гражданско участие за утвърждаване на
подходите й в практиката на водещи в това отношение държави
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РЕЗЮМЕ
Следвайки мисията и целите си, БАПЕМЕД определя един от приоритетите си, а
именно - в бъдещата здравна политика да залегне популяризирането и прилагането на
подходите на персонализираната медицина, като позволяваща: използване на найподходящото лечение за всеки индивид; намаляване на разходите; предотвратяване на
нежелани реакции; същевременно осигуряваща ефективно разходване на средствата на
НЗОК за лекарства и използването на диагностиката, като водеща при избора на терапия.
Поради неефективното управление на сектора през годините, недовършените реформи,
липсата на политическа воля за намиране на консенсус, липса на административен
капацитет за прилагане на оптималните инструменти, както и редица други проблеми, все
още пациентът не е в центъра на системата на здравеопазване.
Прилагането на подходите на персонализираната медицина ще допринесе за повисока ефективност на здравните услуги, постигани с по-ниски разходи за лечение, което е
в интерес както на самите граждани, така и за ефективното развитие на сектора на
здравеопазването.
През последните няколко години, редица страни създадоха свои национални
стратегии, планове и инициативи за ефективно въвеждане на персонализираната
/прецизна/геномна медицина в техните здравни системи.В допълнение, в Европа действат
и редица граждански инициативи и организации, чиито усилия и активности основно са
насочение към това да подпомагат и подсилват процесите и да участват в създаването на
политики за по-ефективното имплементиране на подходите на персонализираната
медицина в здравния сектор.
В настоящия доклад представяме информация за инициативи и стратегии, свързани с
персонализираната медицина, обхващайки максимален брой източници. Целта на
изготвянето на доклада е да се изследва степента на прилагане на персонализираната
медицина и формите на гражданско участие за налагането на подходите й в практиката във
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водещи в това отношение държави. Идентифицираните в резултат на извършения анализ
на стратегии и планове, общи елементи, добри практики и иновативни решения, биха могли
да послужат като референтна рамка за създаване на Българска Стратегия за
Персонализирана Медицина.
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ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАТИВНИ
РЕШЕНИЯ В СТРАНИ, КОИТО ИМАТ НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА/ПРЕЦИЗНА/ГЕНОМНА
МЕДИЦИНА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
През последните няколко години редица страни създадоха национални стратегии и
планове за прилагане и активно въвеждане в здравните си системи на подходите и
принципите на персонализираната медицина. В настоящия доклад е включен анализ на
основните инициативи и политики в тези страни, с цел идентифициране на общи елементи
и ключови аспекти и демонстриране на успешни модели, добри практики и иновативни
решения. Анализът се фокусира върху идентифицирането на организационни модели,
отпускане и набавяне на финансови ресурси за реализация на тези инициативи, начини и
форми на сътрудничество, участници и заинтересовани страни, мисия, визия, цели и
основните заложени за изпълнение мерки.
Извличане и обобщаване на общи елементи от разгледаните национални стратегии и
политики, биха могли да послужат като референтна рамка за създаване на Българска
Стратегия за Персонализирана медицина.
Обект на анализ в настоящия доклад са страни от Европа и САЩ. В допълнение, в
кратка форма, е представена информация и за страни извън Европа, които също имат
разработени национални инициативи относно прилагането на персонализираната
медицина в системата на здравните грижи.
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AНГЛИЯ
Стратегия за персонализирана медицина на Англия – или “A move
away from ‘a one size fits all’ approach”

На 24 Септември 2015, сър Брус Кийог, национален медицински директор, представи
Стратегия за персонализирана медицина на Англия пред Съвета на Националната здравна
служба на Англия (NHS).
Целта на тази стратегия е да интегрира персонализираната и геномната медицина в
системата на здравеопазването. За постигането на тази цел през юли 2015 г. беше
сформиран Съвет по стратегия за персонализирана медицина, с представители на
повечето дирекции на Националната здравна служба.
Стратегията е подкрепена от вътрешни и външни заинтересовани страни и изтъкнати
експерти (представители на академичната общност, лекари, индустрия, пациенти,
широката общественост и др.), включително експерти, които работят в областта на
информационните технологии и аналитични решения.
Стратегията за персонализирана медицина определя персонализираната медицина
като стъпка напред от настоящия подход в здравните грижи - „един размер подхожда на
всички“.
Процесът по разработване на Стратегията се ръководи от Националния медицински
директор, който играе водеща роля.
Визията и стратегията за персонализирана медицина на NHS, обхваща четири
основни принципа:
i.

Прогнозиране и превенция на заболявания;

ii.

По-прецизни диагнози;

iii.

Таргетни и персонализирани интервенции;

iv.

По-съществено участие на пациентите;
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На база на тези заложени принципи, с помощта на различни заинтересовани страни,
беше създадена работна програма, която да включва четири критични и взаимозависими
елемента:
1.

Изграждане

на

инфраструктура,

която да

заздрави

позициите

на

персонализираната медицина в системата на NHS;
2.

Разработване на модел за промяна на клиничната практика;

3.

Използването на технологии и иновации и създаване на база от знания;

4.

Съгласуване на политики;

В стратегията за персонализирана медицина е заложено използването на най-новите
и модерни средства за извършване на диагностични услуги, с възможност за интегриране
и анализиране на данни в реално време и за изготвяне на подробни индивидуални
диагностични профили за пациентите. В работната програма се акцентира и върху
използването на системи и платформи за изкуствен интелект и машинно обучение.
Във връзка с реализиране на стратегията, вече са в ход няколко взаимосвързани
инициативи:
i. Проект 100,000 Генома (100,000 Genomes Project);
ii. Оборудване на Регионалните Генетични Лаборатории;

Genomics England
Проект 100,000 Генома
Проектът 100 000 Генома беше обявен през 2012 от премиера Дейвид Камерън. В
основата на ускоряването на прогреса на персонализираната медицина в Обединеното
кралство стои Genomics England. Genomics England е компания, която е изцяло собственост
и финансирана от Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Англия. Тя
беше създадена, за да организира изпънението на този така важен проект, който имаше за
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задача да секвенира геномите на 100 000 пациента на NHS, с фокус върху редките
заболявания и рака. Към момента на стартиране на проекта, през 2013 год., това беше най-

машабния по рода си национален проект за секвениране на геноми, на световно ниво.
Основните цели на Проекта 100 000 Генома са:
-да се създаде етична и прозрачна програма за изпълнение, основана на съгласие;
- да бъде в полза на пациентите и да се изградят основите на геномната медицина в
рамките на NHS;
- да се създадат условия за нови научни медицински открития;
- да се даде тласък на развитието на британската индустрия в областта на геномиката
и геномните изследвания;

Инфраструктура и организация
Във връзка с реализацията на Проект 100,000 Генома, в периода 2014-2015 год, NHS
създаде 13 Геномни Медицински Центъра (GMCs), които се оказаха от ключово значение
за осъществяването на проекта. Подходящите пациенти, чийто геноми да бъдат
секвенирани, бяха насочвани към тези центрове от техните лекари. GMCs са така
позиционирани на територията на UK, че да покриват от 3-5 милиона население. Всички 13
центъра се придържат стриктно към общи правила и стандарти, заложени от NHS, който
подход гарантира кохерентност и съгласуваност в рамките на NHS, с крайна цел извличане
на максимална полза от приложението на съвременните геномни технологии и
генерираните от тях данни, което от своя страна полага основите за бъдещето развитие на
медицината.
Може да се каже, че 13-те Геномни Медицински Центъра бяха сърцето на Проекта 100
000 Генома, функциониращи като интегратор между съшествуващите лабораторни,
генетични и други диагностични услуги, както и на по-широки клинични специалности.
Декември 2018 год. беше обявено, че Проектът 100 000 Генома, е достигнал своята
цел и успешно са секвенирани 100 000 генома на NHS пациенти. Със завършването на този
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проект, UK се позиционираха като първите в света, които използваха секвенирането на
човешкия геном директно за медицински цели. В допълнение, генерираната от

секвенирането информация беше изпозвана за изследователски дейности, с главна цел
това в крайна сметка да има положителен резултат върху състоянието на пациента.

Със завършека на Проект 100,000 Генома, се поставиха основите на NHS Genomic
Medicine Service (Национална служба за геномна медицина), който от 2019 год. ще
предоставя равен достъп до генетични тестове за всички пациенти на NHS. Инициативата за
NHS Genomic Medicine Service изкристализира през март 2017 г., когато съветът на NHS
Англия, предприе следваща ключова стъпка, като част от своята стратегия за
персонализирана медицина, която включваше именно създаването на тази структура.
Стратегията, стояща в основата на създаването на Национална служба за геномна
медицина, която се явява естествено продължение на успешно завършилия Проект за 100
000 генома, съдържа пет ключови елемента:
➢

Осигуряване на медицински услуги от Национална геномна лаборатория,

посредством създаване на мрежа от геномни лаборатории;
➢

Нова национална референтна база, включваща информация за проведени

генетични тестове, която да бъде в подкрепа на мрежата от геномни лаборатории;
➢

Осигуряване на национално ниво на геномно секвениране и необходимата

за това информационна инфраструктура, разработени в партньорство с Genomics England;
➢

Услуги в сферата на клиничната геномна медицина и създаването на Център

по Геномна Медицина (Genomic Medicine Centre);
➢

Национална координираща и надзорна функция в NHS Англия (поделение

Геномика)

За значимостта на персонализираната медицина за NHS е показателно и
сформирането на Смесената парламентарна комисия на Обединеното кралство по
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въпросите на Персонализираната медицина (All-Party Parliamentary Group (APPG) on
Personalized Medicine).

APPG по персонализирана медицина си поставя за цел да изследва възможностите,
предлагани от иновациите и технологиите в областта на медицината, за да гарантира, че
пациентите и широката общественост извличат максимална полза от тях.
APPG по персонализирана медицина е политическа платформа, която има за задача
да подпомогне здравните системи, политики и населението да се подготвят за
въздействието, което ще окаже биомедицинската наука и технологии на 21-ви век - и найважното как да се постави пациентът в центъра на системата за здравни грижи.
Комисията не само разглежда и проучва иновациите в областта на медицината, но
също така обръща внимание и на трудностите пред които се изправя NHS по отношение на
тяхното имплементиране. Комисията има и отговорната задача да помогне на пациентите
да видят реалните ползи, върху тяхното здраве и върху здравната система като цяло, от
огромните инвестиции, които страната прави в тези области. Като цяло APPG окуражава
всички инициативи, свързани със създаване на политики, които подкрепят иновациите в
здравната система, осигуряващи по-добро здраве за пациента и населението като цяло. В
допълнение, комисията организира кратки брифинги за народните представители,
запознавайки ги с текущи теми и проблеми, свързани с персонализираната медицина.
Друга инициатива, частично финансирана от правителслвото е Precision Medicine
Catapult.
Catapults са технологично-иновационни центрове, които имат за цел да подпомогнат
преодоляването на празнината която съществува между науката и бизнеса/пазара,
действайки като мост между тях.

Източници на информация:
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/09/item5-board-29-09-15.pdf
http://www.phgfoundation.org/news/nhs-strategy-for-personalised-medicine-revealed
https://www.england.nhs.uk/genomics/nhs-genomic-med-service/
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https://innovateuk.blog.gov.uk/2016/12/07/building-a-world-class-precision-medicine-industry/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/384650/NIB_Report.pdf

http://www.personalisedmedicineappg.org/
https://precisionmedicineforum.com/northern-ireland-joins-the-100000-genomes-project-2/
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ШОТЛАНДИЯ

Шотландия е сред страните, която също има апетити за това да се превърне в световен
лидер в областта на прецизната медицина.
В основата на реализиране на Шотландската стратегия за прецизна медицина са две
големи инфраструктури - Scottish Genomes Partnership (SGP) и Stratified Medicine Scotland
Innovation Centre (SMS-IC). В допълнение бе създаден фонд, който да действа като
катализатор за индустрията, в областта на геномната медицина и който да способства за
развитието на екосистемата в областта на прецизната медицина в Шотландия.
Подходът към прецизната медицина, на който залага Шотландия е така нар. от тях
„тройна спирала“, който включва тясна колаборация между академичната област,
структурата на NHS Шотландия и индустрията. Най-напред е необходимо научното
разработване на нови молекулярнобиологични технологии. Следващ ключов елемент, от
ефективното въвеждане на прецизната медицина е генерирането на надеждна анонимна
електронна пациентска база данни, управлявана и поддържана от NHS. Третата неизменна
част от „тройната спирала“ е индустрията, която има важната задача да пренесе новите
технологии и научни открития в диагностиката и лечението, които да са от полза за
пациента.
SCOTTISH GENOMES PARTNERSHIP (SGP)
SGP е изследователска програма, създадена през 2015 г., в която участват
университетите в Единбург, Глазгоу, Абърдийн и Дънди, както и 5 NHS центъра, базирани в
Шотландия. Основателите на програмата са университетите в Единбург и Глазгоу, които в
резултат на £15 млн. инвестиция, закупиха 10 секвенатора от ново поколение (HiSeq X). През
началото на 2016 год. последва нова инвестиция от £6 млн., от страна на Scotland’s Chief
Scientist Office (£4 млн.) и UK’s Medical Research Council (£2 млн), благодарение на което
стана възможно секвенирането на геномите на повече от 3000 шотландци.
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Създадената инфраструктура ще служи като база за геномни изследвания в областта на
редките болести и рака, както и ще работи в сътрудничество с Genomics England. Тази
програма е пример за това как инвестициите във водещите университети, могат да бъдат
практично реализирани в геномна медицина от пряка полза за здравето на пациентите.

STRATIFIED MEDICINE SCOTLAND INNOVATION CENTRE (SMS - IC)
SMS-IC е формиран от Финансиращия съвет на Шотландия (Scottish Funding Council)
през 2013 год., с начална инвестиция от £8 млн. Към настоящия момент в SMS-IC
инициативата са инвестирани общо £20 млн. SMS-IC е поместен и е част от Clinical Innovation
Zone, структура, базирана в университетската болница Queen Elizabeth (QEUH) в Глазгоу.
Фокусът на SMS - IC включва интегриране на здравните досиета с информацията от
геномното секвениране и последващ трансфер на иновации и резултати от научни открития
върху услуги или продукти, които NHS може активно да предлага. Текущите проекти
включват геномно секвениране на пациенти, страдащи от: овариален рак, езофагиален рак,
ревматоиден артрит, възпалително заболяване на червата, хронична обструктивна
белодробна болест.
Иновативният център е сформиран като консорциум между 4 Шотландски NHS
центъра, 4 Шотландски университета и 2 индустриални партньора.

PRECISION MEDICINE ECOSYSTEM
В края на 2018 год. Шотландското правителство отдели бюджет от of £4 милиона,
подкрепяйки развитието на инициативата Precision Medicine Ecosystem в Шотландия. Тази
инициатива има за цел да координира всички налични ресурси и възможности в сферата на
прецизната медицина на територията на Шотландия, както и да интегрира резултатите от
всички отделни изследователски проекти, подобрявайки достъпа до генерираната
информация в областта на прецизната медицина. Precision Medicine Ecosystem има цел да
види във времето един по-мощен SMS-IC иновационен център, който заедно с водещи NHS
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центрове, академична общност и индустрия да задвижат такива промени, които да
генерират по-висока ефективност.
Отпуснатото финансиране за Precision Medicine Ecosystem в Шотландия в допълнение
ще подкрепи две национални програми:
➢

‘Precision Panc’ – имаща за цел по-добро охарактеризиране на панкреатичния

рак, като ще подпомага пациентите да бъдат по-ефективно и по-бързо насочвани към
подходящи клинични проучвания;
➢

‘Future MS’ –занимаваща се с изучаване на множествената склероза на

генетично ниво, имаща за цел да отговори на въпроса защо болестта прогресира различно
при отделните пациенти;
Показателно за това, че Шотландия има за цел да бъде „световен лидер“ в областта
на прецизната медицина, заявявано нееднократно в речи на министър председателя,
Никола Стърджън, е и фактът че прецизната медицина присъства в последните две
Програми на Правителството (заложена като „витално важна за бъдещото здраве“ през
2017/2018 и като ключов аспект в дневния ред в сферата на иновациите в Шотландия през
2018/2019).
През септември 2018, в Шотландия се проведе среща на високо равнище, срещайки
на едно място изтъкнати представители на академичната общност, на индустрията, NHS,
както и представители от Правителството. Целта на срещата беше да се идентифицира
стратегия, относно това как да бъдат затвърдени и капитализирани силните страни и
възможностите пред прецизната медицина в Шотландия, като резултатът от това би довел
до икономически растеж и постоянна полза за пациента.

Източници на информация:
https://www.stratmed.co.uk/about-sms/
https://www.scottishgenomespartnership.org/
http://www.precisionpanc.org/about-us/news/first-minister-announces-4m-precision-medicine-ecosystem/
https://www.cso.scot.nhs.uk/pmsummit/
https://www.cso.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/PM-Summit-Outcomes-Paper.pdf
https://www.gla.ac.uk/media/media_639170_en.pdf
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ГЕРМАНИЯ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА*
Алтернативен термин за персоналзирана медицина, който Германия изпозлва
в документи е : индивидузлизирана медицина.

Планът за действие за Персонализирана Медицина на Германия беше официално
представен през 2013 год. За промотирането на персонализираната медицина,
Федералното Министерство на Образованието и Научните Изследвания (BMBF) отпусна 360
млн евро.
Планът за действие адресира необходимости в три области:
РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВНИ РЕСУРСИ.
Необходима е по-широко спектърна и по-комплексна диагностика, подплътена от
високо специализирана апаратура и оборудване; прилагане на нови терапевтични
процедури; развитие на подходящи компютърни информационни системи, които да
обслужват дигитално целия процес и не напоследно място подходящо обучени здравни
специалисти.

ВРЪЗКА С ИНДУСТРИЯТА И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕКТОРА
Необходимо е да се работи в пряк контакт с фармацевтични и биотехнологични
компании, с други представители на индустриалния сектор, както и с академични и научноизследователски центрове. От съществено значение е реализирането на международни
изследователски проекти, които биха допринесли съществено за постигане целите на
проучванията в областта на персонализираната медицина.

КОМУНИКАЦИЯ
От изключително значение е да се установи диалог между учени, лекари, адвокати,
специалисти от различни социални науки, както и обществото като цяло, което да помогне
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за изграждането на базовата рамка за прилагането на персонализираната медицина в
Германия. В плана за действие специално внимание се обръща на проблеми, засягащи
етичните, правни и социални теми. Залага се създаването на комуникационни платформи,
които да предоставят информация по темата за персонализирана медицина, да
предоставят възможност за провеждане на дебати по темата, както и да служат за обучение
и тренинги на специалисти.

В Плана за действие се залагат следните краткосрочни цели, за първите 5 години:
• Поставяне на по-бърза и по-точна диагноза, на база на валидирани биомаркери;
• Подобрено лечение, в резултат на по-тясна връзка между диагноза и терапия и подобро интегриране на получените данни в научните изследвания и медицинската практика;
• Увеличаване на инвестициите в персонализираната медицина, от страна на
индустрията, в сферата на здравеопазването;
• По-добро обществено разбиране на темата за персонализираната медицина;

За постигане на така заложените краткосрочни цели е необходимо реализиране на
следното:
• Валидиране на иновативни молекулярни биомаркери, с потенциал за приложение в
персонализираната медицина;
• Извършване на предклинични изследвания и клинични изпитвания фаза I и II за
разработване на специфични за дадена индикация терапевтични и превантивни
персонализирани подходи за лечение;
• Оценка на клиничната полза по отношение на подобряването на здравните грижи;

Заложените дългосрочни цели (6-10 години) са:
➢

Намаление на страничните ефекти, благодарение използването на таргетни

лечения;
➢

Избягване на неефективни лечения;
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➢

Ускорено навлизане на пазара на продукти и услуги в областта на

персонализираната медицина;
➢

Установяване в по-голяма степен на медицина „по размер“ на пациента

(patient- tailored);

Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF)
подкрепя развитието на персонализираната медицина на различни нива. Така например,
през 2009 год. бяха създадени 6 Германски Центъра за Здравни Изследвания (German
Centres for Health Research (DZG) ), които имат за цел да търсят решения за справяне с някои
от няй-често срещаните заболявание. Всичите шест създадени центъра имат за задача да
включат в своите области на научни изследвания и темата за персонализираната медицина.
Основната им цел е всички научни открития до които те достигат да бъдат бързо
транслирани в персонализирани лечения. За периода 2009-2014 година, Министерството е
вложило в създаването и развитието на тези центрове около 600 млн евро, като към
настоящия момент, ежегодно се осигурява финансиране в размер на около 250 мнл. евро.
Министерството

също

така

подкрепя

разнообразни

проекти,

свързани

с

персонализираната медицина, вариращи от фундаментални до приложни и клинични
изследвания. В своя План за действие за индивидуализираната медицина, Министерството
обединява инициативи, които отварят нови перспективи, както за лечението на пациенти,
така и за иновации в здравната индустрия. Основната цел е пациентите да се възползват
по-бързо и в по-голяма степен от медицинските терапии и продукти. За постигане на тази
цел, опитът, натрупан от областта на науката, болниците и индустрията, трябва да се
обедини, реализирайки нови партньорства в сферата на диагностиката и лечението.
Друга инициатива в Германия, свързана с темата за персонализирана медицина е
Medical Informatics iInitiative (Инициативата за Mедицинска Информатика).
Целта на инициативата за медицинска информатика е да гарантира,
че в бъдеще всеки лекар, пациент и изследовател ще има достъп до информацията, която
им е необходима, като същевременно ще се позволи на хората да имат контрол върху
личните си данни. Това ще доведе до по-прецизна диагностика и вземане на по-добри
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решения за лечение. По-конкретно, инициативата е свързана с това да се постигне поефективно оползотворяване на потока от данни, генерирани всеки ден в системата на
здравеопазването и изследователската сфера, което да бъде изцяло в полза за отделните
пациенти. Крайният резултат, който се цели, е всяко едно лечение да бъде пригодено към
нуждите на индивида.
Една от задачите на инициативата е да се установи платформа за обмяна на научни
данни и информация за здравни грижи между университетските болници. Ако това се
окаже успешно, то с помощта на предоставяното финансиране от BMBF, ще се отворят
напълно нови хоризонти в сферата на здравните грижи. Очаква се решенията, които ще
бъдат разработени, да създадат добавена стойност в цялата здравна система.

Източници на информация:
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/Action_Plan_IndiMed_englisch.pdf
https://www.bmbf.de/en/individualized-medicine-2593.html
https://www.medizininformatik-initiative.de/en/uber-die-inititative/vision
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ФРАНЦИЯ
ФРЕНСКИ ПЛАН ЗА ГЕНОМНА МЕДИЦИНА 2025
FRANCE GENOMIC MEDICINE PLAN 2025

Френският план за геномна медицина бе официално представен пред министър
председателя Манюел Валс, на 22 юни 2016 година, от Ив Леви, Президент на Националния
алианц за природни науки и здраве (Aviesan). Идеята за създаване на подобен План беше
официално инициирана година по-рано, от Министър Председателя, който изиска от
Президента на Aviesan да се проучат условията и предпоставките, необходими за
стартиране използването на цялостното секвенирането на генома за нуждите на
клиничната практика.
Авторите на Плана посочват четири основни предизвикателства пред реализиране на
Френската инициатива Геномна Медицина 2025:
➢

предизвикателства в сферата на общественото здраве;

➢

предизвикателства в научнната сфера и клиничния сектор;

➢

технологични предизвикателства;

➢

икономически предизвикателства;

За да отговорят на посочените по-горе предизвикателства, авторите на плана
предложиха преобразуващ здравната система във Франция, десетгодишен план. Планът
включва изграждане на: платформи/центрове за секвениране, обхващащи цялата страна,
национален център за анализ на данни и национален референтен център за технологични
иновации и трансфер. Целта е да се обединят и обвържат още повече здравните грижи и
услуги, научните изследвания, обучението и иновациите в услуга на здравеопазването и подоброто качество на живот.
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ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ ВЪВ ФРЕНСКИЯ ПЛАН ЗА ГЕНОМНА МЕДИЦИНА 2025
Планът включва три основни цели.
Този амбициозен план, ръководен и изцяло подкрепен на държавно ниво, цели да
позиционира Франция като световен лидер в областта на персонализираната медицина,
през следващите 10 години. Осигуреното финансиране от Правителството до 2020 год е 670
млн евро. Освен че този План е в отговор на различни предизвикателсва в сферата на
общественото здраве, той цели и насърчаване на създаването на национален медицински
и индустриален сектор за геномна медицина, както и това, генерираната експертиза в тази
сфера на даден етап да бъде изнесена извън пределите на Франция под формата на услуга.
Друга основна цел, която си поставя този План е изцяло да интегрира персонализираната
медицина в здравните грижи. Предвижда се до 2020 год., всяка година да се секвенират по
235 000 генома, първоначално с акцент върху пациенти с рак и редки болести, в
последствие и чести заболявания. Трета цел до 2025 г. е да се създаде национална мрежа,
която да стимулира научните и технологичните иновации и икономически растеж в редица
области, включително обработката на големи данни, семантична мрежа и "интернет на
нещата", медицински устройства и електронно здравеопазване.
Като цяло се цели да се извлекат максимални ползи от специфичните характеристики
на френската здравна система и да се интегрират напълно сферите на здравните грижите,
научните изследвания, обучението и иновациите по начин, който подобрява здравето и
качеството на живота.
Не на последно място, инициативата Геномна Медицина 2025 си поставя за цел да
обхване, също по така иновативен начин, и възникващите в хода на реализацията на Плана
етични въпроси. Планът ще даде отговори на многобройните въпроси, поставяни от групите
за подкрепа на пациентите, относно съгласието при използване на здравни данни,
анонимизиране на данни към трети страни, обработка на вторични открития и нежелани
инциденти.
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Планът е построен около 3 основнии цели, като е предвидено изпълнението на
следните 14 мерки:
Мярка 1: Изграждане на инфраструктурен капацитет, който да гарантира ултра
висока производителност на процеса на секвениране, за постигане на заложениете цели.
Мярка 2: Разработване на необходимите инструменти за обработка и анализ на
обема от данни, който ще се генерира в хода на изпълненеието на Плана, чрез създаването
на национален център за анализ на данни (CAD).
Мярка 3: Насърчаване процеса на интегриране и използване на пациентските данни
в здравните грижи.
Мярка 4: Създаване на референтен център за иновации, оценка и трансфер (CRefIX), с
цел насърчаване на технологичните разработки и информационните технологии,
необходими за активно прилагането на геномната медицина в здравната система.
Мярка 5: Преодоляване на технологичните, клиничните и регулаторните пречки,
срещани по пътя на интегриране на геномната медицина.
Мярка 6: Създаване на система за оценка и валидиране на нови индикации в
здравната система, за достъп до диагностика, базирана на геномна медицина.
Мярка 7: Насърчаване на процеса на придобиване на нови умения и знания от
медицинските специалисти, които трябва да са готови да посрещнат предизвикателствата
относно това как да анализират и интерпретират генерираните геномни данни.
Мярка 8: Включване на етични аспекти, относно процеса на събиране, съхранение и
обработка на клинични и геномни данни и гарантиране на безопасен, висококачествен
начин на здравеопазване.
Мярка 9: Мобилизиране на индустрията, привлечена за участие в проекта, за да бъде
готова да посрещне технологичните и производствени нужди на различни етапи от
здравеопазването, с цел насърчаване и налагане на подхода на "геномната медицина".
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Мярка 10: Насочване дейностите на всички ангажирани в реализирането на Плана
участници, за справяне с бизнес/индустриалните проблеми, възникващи по пътя на
интегриране на геномната медицина в здравеопазването.
Мярка 11: Следене процеса на развитие на геномната медицина на международно
ниво.
Мярка 12: Създаване на изследователска програма, посветена на икономическите
аспекти от реализиране на Плана.
Мярка 13: Организиране на процеса на информиране, консултиране и въвличане за
участие на всеки от обществото, който е заинтересован.
Мярка 14: Управление на Плана за Геномна Медицина

Източник на информация:
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/genomic_medicine_france_2025.pdf
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ДАНИЯ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 2017-2020

През 2017 год., Датското правителство оповести своята нова стратегия за
персонализирана медицина, която има за цел да доведе до по-ефективно лечение и помалко нежелани странични реакции за в бъдеще. През последните години повече от 500
млн. датски крони са инвестирани в научно-изследователска инфраструктура за нуждите на
персонализираната медицина. Част от средствата са насочени за изграждане на биобанки;
апаратура за секвениранею; суперкомпютри, с капацитет за обработване на големи обеми
от геномни данни.
За реализиране на Стратегията, за периода 2017-2020 год., Датското правителство е
предвидило бюджет от 100 млн. датски крони За развитие на областта на
персонализираната медицина се придвижда и кофинансиране от страна на публични
научноизследователски ресурси, ресурси от регионални здравни грижи и частния сектор.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА
1. Датските усилия, в сферата на Персонализираната медицина, са насочени изцяло
към пациентите. Данните от геномното секвениране ще се използват за нуждите на
диагностиката и лечението, както и за научноизследователски цели.
2. Поверителността, правото за личностно самоопределение, защитата на
информацията и одобрението за провеждане на научни излседвания от етични комисии, са
от първостепенно значение.
3. Използването на персонализирана медицина като стандартна практика в системата
на здравеопазването трябва да бъде основано на доказателства и икономически устойчиво.
4. Процесите на геномно секвениране и процесиране на генерираните данни трябва
да бъде базирано в публичния сектор
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5. Трябва да се използва националната инфраструктура и одобрени стандарти.
Получаваните данни трябва да се споделят в сигурна и защитена среда и да служат в полза
на бъдещи изследвания и лечения.
6. Разпределението на средства, които са част от предвидените за реализирането на
Стратегията, трябва да се случва на конкурентен принцип, като научните проекти трябва по
принцип да бъдат реализирани на национално ниво.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ
Развитието и имплементирането на персонализираната медицина в системата на
здравеопазването изисква паралелното инициране и развитие на различни инициативи.
Различни области трябва да заработят заедно и в синхрон. Датското правителство определя
следните 7 стратегически области на действие:
1.

Прозрачна структура на управление с национално участие;

2.

Ясна правна рамка, адресираща етични правила, сигурност и защитата на

данни;
3.

Пациентите и гражданите трябва да бъдат въвлечени в инициативата;

4.

Сигурен, ефективен и равен достъп до високотехнологична инфраструктура;

5.

Геномните изследвания трябва да бъдат провеждани в международно

сътрудничество и интегрирани в здравната система;
6.

Инструменти и компетенции за използване на генетични данни;

7.

Дания трябва да създаде и предложи атрактивна среда за икономическо

развитие във връзка с персонализираната медицина;

Предвижда се реализация на Стратегията на няколко фази.
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ФАЗА 1
Първата фаза бе инициирана началото на 2017 год. През тази фаза трябва да бъде
осигурена

инфраструктурата,

необходима

за

осъществяване

на

бъдещи

научноизследователски проекти в областта на персонализираната медицина.
➢

Създаване на Национален Геномен Център;

➢

Участие на гражданите и пациентите и тяхното сътрудничество с

институциите по въпроси, засягащи етични и правни аспекти;
➢

Консолидиране на съществуващите клинични дейности и поддържащи

функции;
➢

Създаване

на

сигурна,

съвместна

и

национална

технологична

инфраструктура;
➢

Образование и развитие на компетенциите;

➢

Създаване на национална база с геномни данни;

➢

Създаване на база за обмен на познания в клиничната практика;

ФАЗА 2
➢

Постоянен фокус върху етичните и правни аспекти;

➢

Подкрепа за провеждане на регионални научни изследвания;

➢

Провеждане на научноизследователска и развойна дейност;

Стратегията включва създаване на национален геномен център, който да служи като
една централна платформа, която да интегрира генетичните данни в електронни
медицински досиета. Крайната цел е създаване на възможност за предоставяне на
пациентите на по-ефективни и персонални здравни грижи. Центърът ще има за задача да
развие инструменти за анализ и споделяне на информация, които да бъдат достъпни
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посреством централизирана база данни. Инициативата изцяло ще бъде ръководена от
публичния сектор.
Източници на информация
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Personalised-MedicineSummary/SUM_klar_diagnose_summary_UK_web.ashx
https://www.sum.dk/English/Healthcare-in-Denmark-An-Overview/Personalised-Medicine.aspx
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ФИНЛАНДИЯ
НАЦИОНАЛНА ГЕНОМНА СТРАТЕГИЯ

Националната Геномна Стратегия на Финландия официално стартира 11.06.2015 год.,
след провеждане на публични консултации. Стратегията залага ключови мерки, които да
гарантират, че до 2020 год. геномните данни ще бъдат ефективно използвани в
здравеопазването, за подобряване на здравето и благосъстоянието на пациентите.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

1.

ДА СЕ СЪЗДАДАТ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОИТО ДА

КОНТРОЛИРАТ ОТГОВОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНОМНИ ДАННИ;
Мярка 1: Потвърждаване на етичните правила, засягащи използването на геномни
данни;
Мярка 2: – Изготвяне на правна рамка, контролираща използването на геномни
данни;

2.

ГЕНОМНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА БЪДАТ ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ В

ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО;
Мярка 3: Създаване на национална референтна база данни, съдържаща
информацията от секвенираните геноми;
Мярка 4: Създаване на процедури и условия, които да спомогнат за по-ефективното
прилагане на научни данни в здравеопазването;
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3.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ДАННИ, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯВАТ ЕФЕКТИВНО

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНОМНА ИНФОРМАЦИЯ.
Мярка 5: Подобряване и актуализиране на обучението по генетика в учебните
програми на здравните специалисти;
Мярка 6: Разработване и прилагане на програма за обучение на работещите в
здравната сфера;
Мярка 7: Оценка на необходимостта от специалисти в областта на клиничната
генетика

4.

ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ

НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ПОЛЗА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГЕНОМНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА
ИНДИВИДА, ФИНЛАНДСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.
Мярка 8: Разработване на ИТ рамка, обработка и съхранение на геномни данни;

5.

ШИРОКО

ИЗПОЛЗВАНЕ

НА

ГЕНОМНАТА

ИНФОРМАЦИЯ

В

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ, КАКТО И ЗА
НАСЕЛЕНИЕТО КАТО ЦЯЛО.
Мярка 9: Уверение, че пацентите имат адекватен достъп до генетични тестове, с цел
определяне причината за заболяванията, както и че резултатите от теста са от полза за
членовете на семейството и други роднини;
Мярка 10: Разработване на процедура за системна оценка и прилагане на генетични
тестове;
Мярка 11: Промотиране на генетичните тестове, с цел превенция на заболявания;
Мярка 12: Осигуряване на здравните специалисти на клиничен инструмент, който да
им асистира в процеса на вземане на решения, основаващи се на получени пациентски
геномни данни;
Мярка 13: Анализ на разходите и ползите от използването на геномни днни;
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6.

ХОРАТА ДА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ СВОЯТА ГЕНЕТИЧНА

ИНФОРМАЦИЯ, ПО КАКЪВТО НАЧИН И ЗА КАКВИТЕ ЦЕЛИ РЕШАТ.
Мярка 14: Предоставяне на насоки за хората, относно услугите, свързани с
генетичните тестове;
Мярка: 15: Осигуряване на достъп на хората до инструменти, за работа с геномни
данни;
Мярка 16: Провеждане на обучение, в средното образование, за използване на
геномни данни;

7.

ФИНЛАНДИЯ ДА ДЕМОНСТРИРА НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО, ЧЕ ПРЕДЛАГА

БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА И УЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ В
ОБЛАСТТА НА ГЕНОМИКАТА.
Мярка 17: Създаване на национален център за обслужване, който предлага на
компаниите и изследователските организации централизирани услуги, в сферата на
научните изследвания, както и разглежане на търговски/бизнес въпроси.
Мярка 18: Разработване на национален модел за сътрудничество между публичния и
частния сектор, който да позволява използването на геномни данни и свързаната с тях
здравна информация за целите на научноизлседователски проекти и за разработване на
иновативни продукти.
Мярка 19: Осигуряване на достъп до геномни данни и здравна информация, събирани
от различни организации, за използване в изследователски и развойни дейности.
Мярка 20: Създаване на програми за финансиране и комерсиализация;

Работна група към Министерството на Социалните въпроси и Здравеопазването
предлага създаване на Национален Геномен Център. Задачите на този център ще бъдат
свързани с това да разработи национална геномна база данни, както и да изпълни и
реализира редица от мерките, заложени в Националната Стратегия. Установяването на
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Националния Геномен Център заема централно място в развитието на Финландската
Геномна Стратегия.
Функциите на Националния Геномен Център, по отношение на Националната
Стратегия включват:
•

Да ръководи процеса на развитие на Геномната Стратегия;

•

Да служи като единно звено за връзка между заинтересовани страни в областта на
научноизследователска дейност, маркетингови услуги;

•

Да създаде национална референтна база данни;

•

Да

стандартизира

и

модернизира

етичната

оценка

на

провежданите

изследователските проекти;
•

Да промотира създаването на мрежи за сътрудничество;

•

Да си сътрудничи с различни заинтересовани страни/участници в сектора;

•

Да способства участието на Финландия в международни проекти и оценява
валидността и полезността на генетичните тестове на национално ниво.

Очакваните разходи за изпълнение на геномната стратегия до 2020 г. са 50 милиона
евро. Повечето от тези средства са необходими за създаването на геномния център.
Центърът ще се нуждае от между 15 и 20 служители, включително 10 до 15
висококвалифицирани експерти.
Финландия си поставя за цел да се превърне в страна модел, относно ефективното
оползотворяване на геномната информация за подобряване благосъстоянието на
населението.

Източници на информация:
https://stm.fi/en/article/-/asset_publisher/suomesta-voi-tulla-genomitiedon-hyodyntamisen-mallimaa
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74712/URN_ISBN_978-952-00-35983.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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НОРВЕГИЯ

НОРВЕЖКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 2017 – 2021

През Януари 2015 год., Норвежкото министерство на здравеопазването и здравните
услуги постави задача на Здравната Дирекция да изготви Национална Стратегия за
прилагане на персонализираната медицина в общественото здравеопазване. Преди
финалното приемане на стратегията, нейна работна версия беше предоставена за публично
обсъждане и консултации.

ВИЗИЯ

НА

СТРАТЕГИЯТА:

ПО-ЦЕЛЕНАСОЧЕНО

И

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Общата цел е да се осигури координирано изграждане на експертен опит и развитие,
основано на знания в областта на персонализираната медицина и да се проправи път за
бъдещи изследвания и иновации.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА
1.

Предоставяне,

от

страна

на

системата

на

здравеопазването,

на

висококачествена и релевантна информация и насоки за персонализираната медицина.
Активното участие на пациентите в процеса на вземане на решения, свързани с
тяхното лечение е ключов принцип в Норвежкото здравеопазване, каквото е и
въвличането на граждани в процесите на развитие на услугите в здравеопазването. За
тази цел е изключително важно гражданите да бъдат адекватно и подходящо информирани
и образовани по темата.
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2.

Имплементиране на персонализираната медицина в здравната система и

услугите, предлагани от нея. Изграждането на подходяща инфраструктура и
организирането на услуги, в сферата на персонализираната медицина, ще се осъществят
посредством координирани процеси на национално ниво.
За осъществяване на тази цел е необходимо установяване на ефективни системи за
колаборация, стандартизация, споделяне на знание и експертиза, поддържащи ИКТ
системи, като напр. електронни пациентски досиета, системи, подпомагащи вземането на
решения и здравни регистри.

3.

Принос на здравната система за научноизследователска и развойна

дейност, както и за иновации в областта на персонализираната медицина, както на
национално, така и на международно ниво.

ВАЖНИ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА
• Равен достъп до адекватна диагностика и лечение за всички пациенти;
• Въвеждането на персонализираната медицина трябва да се осъществява в правна
рамка, която изцяло защитава правата на пациента, по-специално по отношение на
информацията, получена от взетия биологичен материал;
• Прилагането на персонализираната медицина следва да се основава на установени
критерии за определяне на приоритети в здравеопазването и да бъде социалноикономически устойчива;

Системите, разработени за прилагане на стратегията в клиничната практика, трябва да
бъдат в съответствие с националните норми и стандарти и хармонизирани с международни
препоръки.
Препоръките към Стратегията покриват пет тясно свързани области (А-Д).
А. Експертиза и информация.
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Националното равитие и прилагане на персонализираната медицина изисква
изграждане, заздравяване и разпространение на подходяща експертиза и познание.
Препоръки:
A1: Включване на темата за персонализираната медицина в образованието;
A2: Установяване на национална мрежа от регионални центрове за персонализирана
медицина;
A3: Разработване на национални стандарти за генетично консултиране;
A4: Информиране на обществеността;

Б. Качество и академично и клинично развитие.
За да се намалят нежеланите вариации (различия) и да се предложи на пациентите
справедливо здравно обслужване, е необходимо да се установят стандартизирани
практики.
Препоръки:
Б1: Развитие на планове за действие;
Б2: Издаване на нормативни документи и стандарти за клинично използване на
високопроизводителни технологии и геномни анализи;
Б3: Анализиране на необходимостта от и съответно разработване на стандарти за
качество;

В. Здравни регистри
Развитието на персонализираната медицина и повишената нужда от провеждане на
мащабни анализи изискват събиране на големи количества данни, както и необходимост
от съхраняване и обработка на нови видове медицинска информация. Здравните регистри
в тази област трябва да бъдат разработени в съответствие с проекта на Националния
здравен регистър, за който отговаря Министерството на здравеопазването и грижите.
Препоръки:
В1: Изграждане на национална анонимна база данни от генетични варианти;
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В2: Последващо създаване на Норвежки раков регистър, включващ допълнителна
информация за ракови генетични врианти;
В3: Да се прецени дали има нужда да се включат геномни тестове в Националния
регистър на заразните болести и дали има необходимост от по-нататъшно развитие на този
регистър;
В4: Да се проучат допълнително възможностите за създаване на национална система
за съхранение и обработка на първични данни / медицинска информация от клинични
тестове и геномни анализи, както за здравни, така и за научноизследователски цели;

Г. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
Трябва да се разработят национални системи за сигурно и подходящо съхранение на
големи количества данни. Необходими са стандартизирани системи за изграждане на
регистри и за осигуряване на ефективен анализ и обмен на данни както на национално, така
и на международно равнище. Електронното здравно досие е важен, ИКТ - базиран
инструмент, за доставчиците на здравни услуги.
Препоръки:
Г1: Да се проучат допълнително възможностите за създаване на национална система
за съхранение и обработка на първични данни / медицинска информация от клинични
тестове и геномни анализи както за здравни, така и за научноизследователски цели.
Г2: Разработване на функционалности за обработка на широкомащабни данни,
свързани с персонализирана медицина, чрез електронни пациентски досиета.

Д. Научни изследвания и иновации.
Препоръки:
Д1: Създаване на план за действие за научни изследвания и иновации на базата на
персонализираната медицина;
Д2: Разработване на клинични пътеки, които интегрират лечението и изследванията;
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Източници на информация:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1220/Summary%20of%20the%20Norwegian
%20Strategy%20for%20Personalised%20Medicine%20in%20Health%20Care%20IS-2446E.pdf

Проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за
интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно
гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“
37

ШВЕЦИЯ
ИНИЦИАТИВА ГЕНОМНА МЕДИЦИНА ШВЕЦИЯ (ГМШ)

Геномна медицина Швеция е инициатива, която има за цел да подготви план за нов
тип инфраструктура в рамките на Шведското здравеопазване, което да има готовност да
прилага прецизна медицина на национално ниво.
Инициативата ще бъде организирана под формата на широкомащабен съвместен
проект между различни заинтересовани ключови обществени страни, като Шведската
здравна система, академичните среди, SciLifeLab, пациентски организации и индустрията.
Общата цел е да се изгради нов тип инфраструктура, която предоставя възможност за
диагностика на световно ниво и прилагане на прецизна медицина в Швеция. Основен фокус
ще бъдат пациентите с редки наследствени заболявания и рак, но в последствие ще се
разшири и в други области, като например сложни заболявания и инфекциозни
заболявания.
ГМШ ще предложи уникален изследователски ресурс и инфраструктура, които да
водят до идентифициране на болестотворни събития, което би могло да проправи пътя за
развитието на нови лекарства и лечения, както и да засили сътрудничеството с индустрията.
ГМШ рабори в тясно сътрудничество с Шведската Биобанка. Формални партньори на
инициативата са общо 14 университета от страната.

ГМШ беше стартирана като инициатива от националната диагностична платформа на
SciLifeLab през 2017 г. Инициативата получи 38,8 милиона шведски крони финансова
подкрепа от Vinnova (Шведска Агенция за Иновации) и същата сума съфинансиране от
страна на областните съвети и университети, общо 84,2 милиона шведски крони. Планира
се в университетските болници в седем града да бъдат изградени Центрове за геномна
медицина, които ще имат за задача да координират областите на диагностика и лечение на
национално ниво. Особено внимание ще бъде обърнато на изграждането на съвместна
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информационна

инфраструктура

за

здравеопазване,

която

да

посрещне

предизвикателствата, свързани с обмена на данни, интерпретация на данни и тяхното
сигурно съхранение.
Swelife представлява стратегическа иновационна програма, финансирана от
Шведското правителство, посредсвом Шведската Агенция за Иновации (Vinnova), както и от
партньори на програмата от сферата на здравеопазването, академията и индустрията.
Задачата на Swelife е да подсили природните науки в Швеция и да подобри общественото
здраве.
Източници на информация:
https://ki.se/en/mmk/new-national-initiative-for-precision-medicine-genomic-medicine-sweden
https://ki.se/en/mmk/genomic-medicine-sweden-receives-sek-438-million-from-vinnova
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ЛЮКСЕМБУРГ
КОНСОРЦИУМ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Консорциумът за персонализирана медицина (PMC) на Люксембург е инициатива,
насочена към подпомагане на научните изследвания и превръщането на Люксембург в
лидер в приемането на персонализирана медицина в националната здравна система.
Консорциумът

обединява

Люксембургския

институт

по

здравеопазване

(LIH),

Люксембургския център за системна биомедицина (LCSB), Интегрирана биобанка на
Люксембург (IBBL), Laboratoire National de Santé (LNS) и звено за научни изследвания в
областта на науките за живота (LSRU) на университета. Люксембург (UNI).

Консорциум, съставен от Люксембургския институт по здравеопазване (LIH),
Люксембургският център за системна биомедицина (LCSB), към Люксембургския
университет и Националният изследователски фонд на Люксембург (FNR), се готви да
създаде Център за върхови постижения в областта на цифровото здравеопазване и
персонализираната медицина. Проектът, наречен Clinnova, има за цел да постави пациента
в центъра на здравеопазването, като по този начин даде възможност на хората да
контролират здравето си. Проектът ще получи финансиране по линията на програмата
H2020 TEAMING
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БЕЛГИЯ
Пътна карта за въвеждане на секвенирането от ново поколение
(NGS) в клиничната практика в онкологията и хемато-онкологията.

Въвеждането в здравната система на комплексната NGS технология е свързано с
редица предизвикателства. За преодоляване на възникващите предизвикателства, Белгия
разви свой План за действие, който включва стъпки, гарантиращи качеството на
провежданите генетични тестове, посредством NGS технологиите; сигурно съхранение на
генерираните данни и справяне с възникващите етични проблеми.
Като първа стъпка (2015 год.), Белгия проведе проучване относно възможностите за
това, NGS технологиите да бъдат използвани рутинно в клиничната диагностика в
онкологията и хемато-онкологията. Резултатите от това проучване бяха подложени на
широко обсъждане с основните заинтересовани страни в Белгия (представители на
публични органи, работещи в сферата на здравеопазването, пациентски асоциации,
здравни осигурителни фондове и др.). В резултат на проведеното проучване и направените
на негова база заключения беше изготвена пътна карта, включваща основните действия,
които трябва да бъдат предприети и изпълнени с оглед на това NGS технологиите да бъдат
ефективно въведени в клиничната практика. Тази пътна карта, със заглавие “Въвеждане на
секвениране от ново поколение в рутинната диагностика в онкологията и хематоонкологията в Белгия“ беше официално одобрена от Министерството на социалните
дейности и здравеопазването през 2016 год.
Пътната карта включва:
1.

Описание на управленческата структура на инициативата;

2.

Главните технически и логистични действие, които трябва да бъдат

предприети, както и алокираните за целта средства;
3.

Инициативи за повишаване на осведомеността на здравните специалисти и

пациентите / гражданите;
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Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Стъпка 4

Стъпка 5

•Проучване на възможности/HTA, HSE (Март 2015
год.)
•План за намеса/Пътна карта (2016-2018 год.)

•Пилотна фаза (2018-2021 год. )

•Структурна интеграция (2021-2023 год.)

•Мониториране/наблюдение (постоянен процес)

Фиг. 1: Въвеждане на секвениране от ново поколение в рутинната диагностика в
онкологията и хемато-онкологията в Белгия, многостъпков процес (HSE: Оценка на
здравните услуги; HTA: Оценка на здравните технологии).

Обзор на действията за поетапното въвеждане на NGS технологиите в онкологията
и хемато-онкологията: БЕЛГИЙСКА СТРАТЕГИЯ
1.

Създаване на комисия за Персонализирана Медицина (ComPerMed);

2.

Разработване на насоки за използване на NGS;

3.

Разработване на критерии за използване на NGS;

4.

Въвеждане на регистрация, съхранение и управление на NGS данни;

5.

Осигуряване на образование и обучение за NGS технологиите;

6.

Уреждане на въпросите, свързани с информирано съгласие, правните и

етични аспекти от използването на NGS в молекулярната диагностика;
7.

Провеждане на пилотно проучване със заглавие „NGS приложение в

рутинната диагностика“
8.

Изграждане на болнични мрежи за използване на NGS технологии;
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Комисията за персонализирана медицина (ComPerMed) има за задача да обедини
Белгийската научна експертиза в тази сфера.
ComPerMed беше сформирана през 2015 год., като едно от основните планувани
действия, заложени в пътната карта.
Основните цели на ComPerMed са:
• Да разработи технически насоки, които да позволят осигуряване на качеството на
провежданите молекулярни тестове и по-специално за NGS тестове, използвани в
онкологията и хемато-онкологията;
• Да дефинира, кои ДНК маркери, минимум, трябва да бъдат анализирани чрез NGS,
за всеки вид тумор;
• За всеки тип тумор да се разработят добри клинични практики под формата на
алгоритъм, показващ различните молекулярни тестове, които трябва да се проведат в
рутинната клинична практика;
• да се оценят новите "omics" технологии в контекста на тяхната клинична употреба
в (хемато)-онкология.

Проекти, свързани с NGS пътната карта, върху които работи ComPerMed са:
o

Платформата healthdata.be – имаща за цел улесняване на

регистрирането и съхранението на данни, предоставени от различни доставчици на
здравни грижи.
o

EQA (Външна оценка на качеството) проект – e предназначен за

създаване на национална програма за външни оценки на качеството (EQA) за NGS анализи;
o

Програма PRECISION;

o

Провеждане на етично проучване – сформиране на граждански

форум, относно използването на геномна информация в здравеопазването. Целта на този
граждански форум е да се изследват и проучат перспективите, а не да се постигне консенсус
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по дадена тема. В рамките на 3 уикенда, експерти и 32-ма граждани ще дискутират
основния въпрос „Кога да погледна в моята ДНК“.
В допълнение, ComPerMed консултира платформата за „Съпътстваща диагностика“
(CDx), която е създадена, за да осъществява връзка между процедурата по реимбурсация
на ДНК тестове и медицинския продукт;

Източници на информация:
https://link.springer.com/article/10.1186/s13690-018-0295-z
https://www.compermed.be/
https://healthdata.sciensano.be/en/home
http://www.e-cancer.be/publications/Pages/p_diagnostic-traitements.aspx
http://www.e-cancer.be/Pages/Home.aspx
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ХОЛАНДИЯ
ХОЛАНДСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ГЕНОМИКА (NGI) - 2002-2013

NGI беше създадена през Януари 2002 год. с главна цел прмотиране в Холандия на
изследванията в сферата на геномиката и тяхното приложение. Трябва да се отбележи, че
Холандия е една от първите страни в света, които създават и реализрат национална
стратегия, свързана с геномиката, респективно с персонализираната медицина.
Двуетапно, през 2002 год и 2007 год., Холандското правителство взема решение да
инвестира в геномни изследвания и разработки около 600 милиона евро.
NGI има за цел да създаде условия за обществена и икономическа полза от
геномиката, чрез мрежа от геномни центрове, които работят по целеви програми. Тези
центрове представляват консорциуми между университети, изследователски институти,
индустрията и различни обществени организации. Ангажирането на обществото и
създаването на нови икономически дейности са съществена част от програмата на всеки
консорциум.
Втората фаза от реализирането на Стратегията стартира през 2007 год. Новото
финансиране в размер на 271 милиона евро, беше ясен знак, че Холандското правителсво
разпознава резултатите, постигнати от NGI геномните центрове, както на научно ниво, така
и по отношение на валоризацията.

Източници на информация:
https://www.bionity.com/en/news/69894/dutch-cabinet-awards-ngi-eur-271-million.html
https://www.academia.edu/7868083/Final_Report_of_the_Netherlands_Genomics_Initiative_2002-2013_
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ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МРЕЖА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ЗДРАВЕ
The Swiss Personalized Health Network (SPHN) initiative

МИСИЯ на SPHN инициативата:
Мисията на SPHN инициативата е да насърчи развитието на персонализирана
медицина и персонализирано здраве в национален мащаб, в Швейцария. SPHN ще положи
основите, необходими за улесняване реализирането на научноизследователските проекти
в тази област, като например създаване на национално координирана инфраструктура за
опериране със здравни данни, с цел да се осигури по ефективен достъп и обмен на здравна
информация, на национално ниво. Вместо да създава централизирана база данни, SPHN ще
положи усилия да изгради динамична мрежа от съществуващи източници на данни и ще
финансира усилията, които са необходими, за да могат генерираните данни да бъдат
оперативно съвместими.

Организация на SPHN
В началото на 2016 год., Шведската Академия на Медицинските Науки (SAMS) получи
мандат от Държавния Секретариат за Образование, Научни Изследвания и Медицински
Науки (SERI) и от Федералната служба за обществено здраве, от името на Швейцарската
Конфедерация да оглави процеса по реализация на SPHN инициативата. SAMS действа като
юридическо лице и носи организационната, правна и финансова отговорност за SPHN
инициативата. Отделените средства за SPHN проекта, от страна на Швейцарското
правителство, са 68 милиона франка.
През първия период от инициативата, 2017-2020, приоритет за SPHN ще бъде
развитието на верига от инфраструктури, ангажирани с манипулирането на данни, които ще
бъдат координирани на национално ниво. Целта на тази стъпка е постигане на
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оперативна съвместимост на локалните и регионалните информационни системи. Това ще
доведе до оптимизиране на процеса по използване на здравни данни както от самите
пациенти, така и за научноизследователски цели. Нещо което отличава SPHN от други
подобни инициативи е, че тя няма да финансира изграждане на централна база данни, а
по-скоро ще вложи средства в дейности, които да направят възможно снети фенотипни
клинични данни да могат да бъдат използваеми за научни цели от една страна, а от друга
тези данни да могат да бъдат свързани с други типове данни (напр. омикс данни, данни от
образна диагностика, лабораторни данни и др.)
В SPHN инициативата са заложени три инструмента, чието прилагане да доведе до
реализиране на нейната стратегия:
1.

Проекти, свързани с имплементиране на инфраструктура;

Това са проекти, чиято цел е изграждането на система, която да дава възможност за
обмен на съвместими данни (молекулярни и клинични данни за пациенти).
2.

Проекти, свързани с развитие на инфраструктура;

Този инструмент включва проекти за разработване и тестване на нови технологии и
методи, за провеждане на изследвания в областта на персонализираната медицина
3.

“Driver” проекти;

Третият инструмент включва проекти, насочени в конкретна изследователска област,
които ще имат за цел да стимулират прилагането на персонализираната медицина на
национално ниво.
*
Друга инициатива в Швейцария, която си партнира с SPHN е Health 2030.
Health 2030 е мултицентрова, мултидисциплинарна инициатива, поставяща си за цел
проучване и използване на потенциала на новите технологии в областта на здравето и
персонализираната медицина. Тази инициатива обединява усилията на Университетите и
университетските болници в Берн Женева и Лозана.
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Той насърчава:
✓ Научни изследвания, образование и услуги, свързани със здравето и
персонализираната медицина;
✓ Разработването и използването на нови биомедицински технологии (големи
данни, дигитална епидемиология, геномика, биоинформатика, биобанки,
цифровизирани медицински данни и електронно здравеопазване);
✓ Интердисциплинарната дискусия между участващите академични, клинични,
политически, обществени, икономически и индустриални партньори.

Източници на информация:
https://smw.ch/en/op-eds/post/the-swiss-approach-to-precision-medicine/
https://health2030.ch/about/
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ЕСТОНИЯ
ЕСТОНСКИ ГЕНОМЕН ПРОЕКТ

Естонският Геномен Проект включва създаване на национална база данни,
съдържаща биологична информация, както и биобанка с биологични образци на голям
процент от Естонското население. Прокетът стартира през 2000 г. с главна цел подобряване
на общественото здраве в Естония. Размерът на кохортата към 2014 год. включва 51,535
донори.
През 2014 год. Правителството на Естония одобри План за действие, който цели да
развие персонализираната медицина, стъпвайки на най-съвременните генетични
технологии.
Бяха идентифицирани шест ключови елемента за прилагане на геномната
медицина в национален мащаб:
1 Генериране на солидни познания за основни рискови фактори, свързани със
здравето;
2 Електронни здравни досиета (ЕЗД);
3 Автоматизирани системи, които да подпомагат процеса по вземане на решения.
Докладите относно риска от развитие на заболявания, както и отговорът към лекарствата,
ще бъдат включени в електронните здравни досиета;
4 Ключови специалисти, които са преминали специално обучение относно
използването на геномни данни в ежедневната практика. Ако пилотната фаза на проекта е
успешна, то всичко това ще бъде приложено за останалата част от населението;
5 Мощни биобанки;
Заедно с Исландия, Естония беше една от първите страни, които създадоха
популационни биобанки, с цел използване на информация за биомаркери, в комбинация с
информация от здравни досиета, за изучаване на най-често срещаните заболявания и
разработване на лечения.
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6 Инфраструктура, която да гарантира сигурен обмен на информация.
Естония има създадена национална инфраструктура, наречена X-Road Platform. От
2010 г. медицинската информация от болниците, първичната медицинска помощ и
медицинските предписания е достъпна чрез тази платформа.
С население от едва 1,3 милиона, Естония успя успешно да се позиционира в
сферата на прецизната медицина. Може да се окаже, че тази малка страна ще е първата
в света, която е направила стъпка към здравна система, базирана изцяло на
персонализирана медицина.
Показателно за успеха на Естония е, е че дори Президентът на Broad Institute, САЩ,
Ерик Ландер, я цитира като страна-модел за следване.

Източници на информация:
https://www.geenivaramu.ee/en
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СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
ИНИЦИАТИВА ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА
PRECISION MEDICINE INITIATIVE (PMI)

На 20 януари 2015 г., президентът Обама обяви старта на инициативата Precision
Medicine Initiative (PMI) в Съединените щати, поставяща си за цел развитие на здравни
грижи, които са индивидуално насочени към пациентите. По-късно инициативата беше
наречена All of Us.

"Doctors have always recognised that every patient is unique, and doctors have always tried
to tailor their treatments as best they can to individuals. You can match a blood transfusion to a
blood type — that was an important discovery. What if matching a cancer cure to our genetic
code was just as easy, just as standard? What if figuring out the right dose of medicine was as
simple as taking our temperature?“
President Obama, January 30, 2015

Основната мисия на Инициативата Прецизна Медицина e (PMI):
Да се създадат възможности и условия, които да катализират утвърждаването на една
нова ера в медицината, чрез научни изследвания, технологии и политики, които дават
възможност на пациентите, изследователите и доставчиците на здравни услуги да работят
заедно за развитието на индивидуални грижи.

PMI е иновативен подход за разработване на нов модел на здравеопазване, който да
отчита индивидуалните различия в гените, средата и начина на живот на хората, водещ до
вземането на решения за лечение, което да подобри значително прецизността и успеха на
грижите за пациентите. Крайъгълен камък на тази инициатива е научната програма PMI All
of Us Research Program (известна по-рано като PMI-Cohort Program), която има за цел да
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създаде кохорта от един милион доброволци, които ще допринесат, чрез предоставяне на
своите здравни данни и биологични проби, в централизирана национална база данни за
подкрепа на научните изследвания, свързани с прецизна медицина. PMI All of US
Изследователска програма е най-голямото проучване в историята на САЩ. Реализацията на
тази инициатива е възможна благодарение на напредъка в сферата на научните
изследвания и технологиите. Общият бюджет за тази инициатива, за 2016 година бе 215
милиона долара.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА PMI СА:
➢

(1) ПО-ДОБРО ЛЕЧЕНИЕ ЗА РАК

Първоначалният фокус ще бъде насочен към геномното изследване на рака с оглед
прилагане на стратегии за превенция и прецизно лечение Тази част на програмата ще се
управлява от Националния институт за рака (NCI / NIH), на който ще бъдат отпуснати 70 млн.
USD.
NCI ще се фокусира върху четири основни области:
(i)

Разширяване на клиничните проучвания в сферата на прецизната медицина,

като се назначават терапии въз основа на установени генетични изменения, за които се
смята, че са станали причина за възникване на рака, независимо от типа рак. Пример за
подобно клинично изпитване е NCI MATCH, което стартира 2016 г.
(ii)

Преодоляване на лекарствената резистентност. За тези цел се планува

прилагането на методи за профилиране на тумора, както и използването на различни
лабораторни модели, за да се разбере по-добре как и защо туморите започват да растат
отново след първоначалната положителна реакция към приложената терапия.
(iii)

Разработване на нови лабораторни модели за провеждане на изследвания,

като се увеличи броят на човешките ракови клетъчни линии и пробите от човешка туморна
тъкан, които да са на разположение на изследователите.
(iv)

Изграждане на национална „мрежа от познание за рака“ чрез създаване на

национална база данни, включваща информация за генетиката на туморните образования,
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клинични данни и резултати. Всичко това ще бъде на разположение на учените, здравните
специалисти и пациентите..

➢

(2) СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКА НАЦИОНАЛНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА

КОХОРТА
Националният Здравен Институт (NIH), в сътрудничество с други агенции и
заинтересовани страни, ще стартира създаването на национална изследователска
кохорта от един милион или повече американци, които доброволно да участват в научните
изследвания. Участниците ще бъдат въвлечени в разработването дизайна на инициативата
и ще имат възможност да допринесат, предоставяйки свои данни - включително
медицински

досиета,

генетична

информация,

информация

за

метаболитни

и

микробиологични профили, данни за начина им на живот, информация, генерирана от
пациента, както и данни от техни лични устройства и сензори. Поверителността на всички
лични данни ще бъде строго защитена. Този амбициозен проект ще използва вече
съществуващите изследователски и медицински мрежи и ще има за цел да изгради и
положи основите на иновативни изследователски модели, които дават възможност на
пациентите да се превърнат в активни участници и партньори. Кохортата ще бъде широко
достъпна за всички квалифицирани изследователи, вдъхновявайки учени от различни
дисциплини да се присъединят към тази инициатива. ONC (Офис на Националния
Координатор по Здравни и Информационни Технологии) ще разработи стандарти за
оперативна съвместимост и изисквания, за да осигури сигурен обмен на данни със
съгласието на пациентите, за да даде възможност на пациентите и клиницистите да
подобрят здравето на индивида и на обществото, и населението като цяло.
За реализиране на тази цел, NIH ще получи 130 млн. USD.
ONC (Офис на Националния Координатор по Здравни и Информационни Технологии)
ще получи държавно финансиране с цел създаване на стандарти и условия, осигуряващи
защита и сигурност на данните, обменяни е системата.
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➢

(3) АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ
Белият дом работи заедно с Министерството на здравеопазването (HHS) и няколко
други федерални агенции за идентифициране и решаване на правни и технически въпроси,
свързани с неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните на пациентите.
Разработени са принципите за поверителност и доверие, които обхващат следните
категории:
• Приобщаващо, съвместно и адаптивно управление;
• Прозрачност спрямо участниците и обществеността;
• Спазване на предпочитанията на участниците;
• Овластяване на участниците чрез достъп до информация;
• Осигуряване на подходящо споделяне на данни, достъп и използване;
• Поддържане на качеството и целостта на данните.

➢

(4) РЕГУЛАТОРНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Агенцията по храните и лекарствата (FDA) ще получи 10 млн. долара финансиране, по
линията на PMI, за да организира развитието на висококачествени бази данни, с което да
се подпомогне регулаторната структура, необходима за развитие на иновациите в
прецизната медицина и общественото здраве. Като част от тези усилия, агенцията създаде
precisionFDA, портал за R&D общността, който позволява тестване и валидиране на
биоинформатични подходи за обработка на данни, генерирани от секвениране от ново
поколение. Тази инициатива ще улесни по-бързото и по-надеждно генериране на знания
за генетичната информация, важна за грижите за пациентите.

➢

(5) ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Администрацията на Обама си постави за цел да използва съществуващите
изследователски групи, пациентски групи и частния сектор, за да развие инфраструктурата,
необходима за ускоряване на инициативата.
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КЛЮЧОВИТЕ ПРИНЦИПИ НА PMI ИНИЦИАТИВАТА СА:
- да се улесни достъпът и разбирането на здравна информация от пациентите, както
и на това, те да споделят своите цифрови здравни данни, включително и да са склонни да
ги предоставят за научни изследвания;
-у привлечените участниците да се създаде чувството, че те са реални партньори в
провежданите научни изследвания;
- заявеното обещание за прецизната медицина да достигне до всички граждани;
- посредством различни съвременни инструменти, да бъде привлечено за участие
гражданското общество, да се разгърнат възможности и условия за генериране на нови
открития и да се съберет заедно разнообразни сътрудници, които да споделят своите
уникални умения;
- строго придържане към принципите за защитата и сигурността на личните данни;
- ускоряване процесите по имплементиране подходите на прецизната медицина в
клиничната практика.

ПАРТНЬОРИ НА ПРОГРАМАТА
Как функционира програмата за постигане на заложените цели?
Изгражда ли се нова инфраструктура?
Един от подходите на All of Us е да използва съществуващата вече в страната
инфраструктура, изграждайки партньорства с определени организации и структури.
Дейностите по инициативата се финансират на принципа на отделни грантове и
договори за изпълнение.
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За постигане целите на PMI, към момента са създадени следните партньорства, всяко
от които изпълнява определени задачи:

✓

ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОБАНКА

За нуждите на PMI инициативата е необходимо създаването на биобанка.
Организацията, на която е поверена задачата да изгради и поддържа биобанка, е Mayo
Clinic в Рочестър, Минесота.

✓

КОМУНИКАЦИЯ И АНГАЖИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

Огромен списък от избрани организации и структури ще работят активно за
повишаване на осведомеността на обществеността относно програмата All of Us, както и за
изграждане на трайни връзки с националните и общностни групи. All of Us community
engagement partners помагат да се мотивират различните общности, за тяхното
присъединяване и оставане в програмата. Някои също така ангажират за участие в
програмата и обучават здравните специалисти.
NIH възнамерява да подкрепи в бъдеще нови и нови партньори от общността, за да
развива своята национална мрежа.

✓

ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

Центърът за данни и изследвания има за цел да организира и предоставя сигурен
достъп до една от най-големите и разнообразни бази данни в света, свързана с прецизната
медицина. Центърът също така ще оказва съдействие на всеки, който може да предложи
проучвания и анализи, използващи тази информация.

✓

МРЕЖА ОТ ДОСТАВЧИЦИ НА ЗДРАВН УСЛУГИ

Мрежата от доставчици на здравни услуги ще включва регионални и национални
медицински центрове, общностни здравни центрове и медицински центрове, управлявани
от американското министерство по въпросите на ветераните. Тази широка мрежа от
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медицински центрове има за цел да гарантира, че участниците в изследването ще
представляват

географското,

етническото,

расовото

и

социално-икономическото

разнообразие на страната. Мрежатата от доставчици на здравни услуги ще имат за задача
да ангажират своите пациенти да вземат участие във All of Us програмата, ще вземат участие
в съсздаването на изследователските протоколи и планове, ще вписват заинтересовани
лица и ще събират важни здравни данни и биологични проби.

✓

ПОРТАЛ НА УЧАСТНИКА

Доброволци, които желаят да се включат в All of Us програмата, но нямат достъп до
мрежата от доставчици на здравни услуги ще могат да се зашишат за участие през
електронен портал, който има за задача да разработва и прилага стратегии за поддържане
на дългосрочна ангажираност на различни групи от участници.

✓

ГЕНОМНИ ЦЕНТРОВЕ

Центровете за геноми изследвания, които ще бъдат част от All of Us инициативата, ще
генерират огромно количество данни от биологични проби, предоставени от участниците.
Към момента са избрани три геномни центъра, които ще бъдат партньор на All of Us
програмата.
1..Baylor College of Medicine, Houston, with Johns Hopkins University, Baltimore, and The
University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth)
2. The Broad Institute, Cambridge, Massachusetts, with Color, Burlingame, California, and
the Laboratory for Molecular Medicine at Partners HealthCare, Cambridge, Massachusetts
3. Northwest Genomics Center at the University of Washington, Seattle

✓

ЦЕНТЪР ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ

Центърът за технологични системи има за задача да разработва приложения и
уебстраници, които да помагат на доброволците да се записват за програмата, да
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предоставят свои данни и информация, както и да получават обратна връзка за тяхното
участие.

Източници на информация:
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/25/fact-sheet-obama-administrationannounces-key-actions-accelerate
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1500523?query=featured_home
https://scipol.org/content/senate-appropriations-committee-clears-2b-boost-nih-budget
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КИТАЙ
Китайската Инициатива за Прецизна Медицина

През март 2016 год. бе официално оповестена Китайската Инициатива за Прецизна
Медицина, с общ бюджет от 9.2 милиарда долара, която си поставя за цел да секвенира
100 милиона генома. Китайското правителство потвърди плановете си да включи
прецизната медицина в петгодишния си план за периода 2016-2020 г.

Източници на информация
http://www.bioworld.com/content/china-initiative-would-pour-billions-precision-medicine-0
https://www.nextbigfuture.com/2016/06/chinas-92-billion-precision-medicine.html
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/3-ways-china-is-leading-the-way-in-precision-medicine/

ЯПОНИЯ
ЯПОНСКА ПРОГРАМА ЗА ГЕНОМНА МЕДИЦИНА
ИНИЦИАТИВА ЗА РЕДКИ И НЕДИАГНОСТИЦИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (IRUD)

Мисията на Японската програма за Геномна медицина е да стимулира изследванията
в областта на геномната медицина и да създаде прецизна медицина от ново поколение

Инициатива за редки и недиагностицирани заболявания (IRUD) е насочена към
пациенти, които са останали недиагностицирани, поради това, че страдат от изключително
рядко заболяване или защото заболяването им е напълно ново и неизвестно. Допустимите
пациенти се насочват през системата, извършват се фенотипиране и генетично
секвениране, а информацията и анализите се насочват обратно към
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клиницистите и пациентите за генетично консултиране и бъдещо лечение. Към днешна
дата AMED (Японската агенция за медицински изследвания и развитие) финансира около
600-700 милиона йени (~ 6 милиона щатски долара) годишно, като към края на 2016г. е
създаден регистър, съдържащ повече от 2000 недиагностицирани пациенти, при които е
извършено секвениране на целия екзом.

Източници на информация:
https://www.amed.go.jp/en/program/index05.html
https://www.genome.gov/multimedia/slides/gm6/21_okamura_kubo_miyano_japan.pdf
https://www.amed.go.jp/en/program/IRUD/index.html
https://www.nature.com/articles/ejhg2017106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507215/

АВСТРАЛИЯ
ЗДРАВЕН АЛИАНЦ: AUSTRALIAN GENOMICS

Мисия : Интегриране на геномиката в здравеопазването

Australian Genomics представлява сътрудничество на национално ниво, между
клиницисти, научни изследователи и специалисти от диагностичния сектор, които работят
заедно, за да демонстрират ефективността от устойчивото прилагане на геномната
медицина в здравеопазването. Дейността на Australian Genomics се финансира от
Национален съвет по здравеопазване и медицински изследвания.
Australian Genomics включва 80 организации, както на национално ниво, така и на
международно ниво.
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В австралийската геномика са ангажирани повече от 400 изследователи и сътрудници
от цялата страна, наблюдавани от Националния ръководен комитет и Комитета за
прилагане
Цели на Australian Genomics:
➢ Изготвяне на стратегии за правителството за справедливо, ефективно и
устойчиво предоставяне на услуги, включващи геномна медицина в
здравеопазването;
➢ да гарантира, че геномните и медицинските данни се съхраняват безопасно
и се споделят отговорно;
➢ да се изгради научноизследователска и клинична експертиза в областта на
геномната медицина;
➢ да се повиши капацитета в сферите на функционалната геномика и
изследванията, свързани с откриване на лекарства;
➢ способстване за напредъка на нова ера в медицината, където пациентът е
информиран, активно въвлечен и овластен;
➢ Насърчаване на етичната, правна и социална отговорност при прилагането
на геномните знания;

Редица предизвикателства в момента ограничават прилагането на геномната
медицина в цяла Австралия, включително:
•

Дублиране и неефективно използване на ресурсите;

•

Дупки между държавни и федерални здравни фондове за геномно тестване;

•

Неравенството в достъпа до геномни тестове в здравната система;

•

Липса на координиран подход към диагностичните, етичните стандарти и
стандартите за поверителност по отношение на геномиката;

•

Ограничена интеграция между клиницисти, изследователи, диагностични
служби и центрове за високи постижения в областта на геномните
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изследвания, възпрепятстващи иновациите и прилагането на нови открития в
практиката;
•

Липса на сигурен и стандартизиран достъп до клинични и геномни данни;

•

Здравни работници, които не са достатъчно квалифицирани или грамотни в
областта на геномната медицина;

•

Australian Genomics предприема необходимите изследвания за преодоляване
на тези предизвикателства и гарантира, че геномната медицина ще бъде
достъпна за всички австралийци по клинично ефективен, рентабилен и
справедлив начин;

Източници на информация
https://www.australiangenomics.org.au/about-us/australian-genomics/

КАТАР
ГЕНОМНА ПРОГРАМА НА КАТАР (QGP)
ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА КАТАР (QPM)

Катарският Геномен Проект ще бъде приоритизиран като национална здравна
стратегия под името ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА КАТАР (QPM). Проектът ще бъде реализиран в
партньорство между Фондация Катар и Министерството на общественото здраве.
Катарският Геномен Проект си поставя за цел да секвенира геномите на цялото
население
Към момента са секвенирани повече от 12 000 генома.
ВИЗИЯ
„Позициониране на Катар като пионер в сферата на персонализираните здравни
грижи.“
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МИСИЯ
Посредством иновации в сферата на геномиката и други ‚омикс‘-технологии, Катар се
стреми да подобри здравеопазването на населението и да допринесе за развитие на
икономика, базирана на знанието.
Пилотната фаза на Катарската Геномна програма, която стартира през септември 2015
г., беше етапът, по време на който всички национални заинтересовани страни започнаха да
координират усилията си и започнаха добре планирана национална стратегия за прилагане
на прецизната медицина в Катар.
Понастоящем QGP, в своята първа фаза, се отличава от други сходни
научноизследователски проекти в региона, по това, той е популационно базиран,
използвайки ДНК проби, събрани от Биобанката на Катар от фенотипирани здрави
индивиди.
Една от основните цели на първата фаза е да се създаде Катарска референтна геномна
карта чрез секвениране на представителен брой цели геноми. Създаването на тази
референтна карта ще помогне да се идентифицират специфични генетични варианти,
характерни за местното население, особено тези, свързани с различни наследствени
генетични заболявания. Такава карта ще помогне и на хората, определящи здравните
политики да започнат да въвеждат геномните данни в системата на здравеопазването, с
цел диагностициране, лекуване и дори предотвратяване на много заболявания.
В този контекст QGP работи в тясно сътрудничество с Работна група за управление на
публикациите и QGP Консорциум, за да координира научноизследователските
сътрудничества с местни изследователи, които работят по анализиране на данните, идващи
от хилядите секвенирани геноми. Сега мнозина са в процес на публикуване на резултатите
си в списания с висок импакт фактор. QGP работи и за насърчаване на геномни изследвания
в Катар в партньорство с главната местна агенция за финансиране на научните изследвания,
Катарския национален фонд за научни изследвания (QNRF), за подпомагане на експерти и
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изследователи, работещи в тази област. Всичко това доведе до успеха на първите два и
стартирането на третия цикъл на програма за финансиране на научните изследвания - Пътят
към персонализираната медицина (PPM).
Едно от постиженията на тази фаза беше и сътрудничеството с Министерството на
общественото здравеопазване, където се изготви политика и насоки за проектиране,
етичен преглед и провеждане на геномни изследвания в Катар с изследователския отдел
на министерството.

Източници на информация:
https://qatargenome.org.qa/node/5
http://www.internationalinnovation.com/build/wpcontent/uploads/2015/11/Lotfi_Chouchane_Intl_Innovation_Healthcare_GeneticsGenomapping_Research_Media_
LR.pdf
https://www.gulf-times.com/story/612752/Qatar-Precision-Medicine-announced-at-Sidra-ceremo

ЮЖНА КОРЕЯ
Правителството ще инвестира 55,7 милиона щатски долара в развитието на прецизна
медицина до 2021 г., като Корейският университет ще действа като контролна „кула“.
Министерството на здравеопазването и Министерството на науката и информационните и
комуникационни технологии излъчиха и определиха като водеща организация, която да
промотира персонализираната меидцина, Корейският университет за медицинска
приложна научноизследователска дейност (KU-MAGIC) за следващите пет години.
Правителството ще похарчи около USD 40 млн. за разработване на целеви терапевтични
агенти, насочени към генетични мутации при пациенти с ракови заболявания и USD 17.7
млн. за разработване на информационна система за болнична информация, която ще бъде
клауд-базирана.
Източници на информация:
http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=1267
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КАНАДА
GENOME CANADA: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2012–2017
ИНИЦИАТИВА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ЗДРАВЕ

Genome Canada стартира национална инициатива за насърчаване на клиничното
прилагане на прецизната медицина, с първоначален фокус върху редките заболявания.
Инициативата е наречена Национална Инициатива за Прецизна Медицина.
Genome Canada си поставя за цел да събере кохорта от проби от 30 000 пациенти с
редки болести и както и от техните семейства. Организацията също така ще спомогне за
създаването на платформа за предоставяне на механизми и най-добри практики за
отговорно събиране и споделяне на данни и ще работи с регионални сътрудници за
създаване на клинични центрове и за постигане на регулаторно одобрение и акредитация.
Към

Genome Canada

е

създаден консултативен

комитет, който

включва

изследователи, работещи в сферата на редки болести, клиницисти, пациентски адвокати и
експерти по създаване на политики, които да помогнат за ръководството на инициативата.
Източници на информация:
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/50117.html
https://www.genomecanada.ca/
https://www.genomecanada.ca/sites/default/files/publications/gc_strategic-plan-full-version.pdf
https://www.genomeweb.com/sequencing/genome-canada-launches-national-precision-medicineinitiative#.XLb5eOgzaM8
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Обзор на общи елементи от извършения анализ на различни
инициативи за прилагане на персонализираната медицина в
системите на здравеопазването:
➢ ясно изразен ангажимент от страна на правителсвото, с конкретен

алокиран бюджет и финансова рамка;
➢ несърчаване на научните изследвания и развитието на иновациите, с
последващо прилагане в клиничната практика;
➢ прилагането на персонализираната медицина в клиничната практика се
възприема като нова парадигма, която представлява съществена промяна
в начина, по който ще се се предоставят здравни услуги за в бъдеще;
➢ създаване

на

стратегии,

които

обхващат

прилагането

на

персонализираната медицина за превенция, диагностика и лечение на
заболявания;
➢ създаването на мрежа от публично-частни партньорства;
➢ генерирането на електронни досиета, съдържащи здравна информация;
➢ акцент върху въвеждане на стандарти за качество и разпространение на
добри практики, по отношение на етичните въпроси и сигурният достъп до
споделена информация.
➢ създаването на мрежа от платформи за секвениране или центрове за
Геномна медицина, които да продуцират висококачествена информация;
➢ интегрирането на клиничната информация с данните, генерирани от
различни източници ( ‚омикс‘-науки, образна диагностика и др.), както и
разработването на оперативно съвместими електронни здравни досиета,
са общи предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати от тези
стратегии;
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➢ създаване на Национални компютърни центрове, които да са ангажирании
с процеса на съхранение, управление и използване на големи обеми от
генерирана информация;
➢ необходимост от проучвания за съвместно разработване на лекарства и
биомаркери, както и анализ на Big Data за генериране на нови знания;
➢ запознаване

и

информиране

на

обществото

с

принципите

на

персонализираната медицина;
➢ обучение на здравните специалисти;
➢ въвличане и активно участие на гражданите;

В резултат на детайлен анализ на стратегиите за персонализирана медицина
идентифицирахме шест области, за всяка от които представяме общи елементи, които за в
бъдеще могат да бъдат отправна точка за създаване на препоръки и насоки, както и за
набелязване на ключови области на действие и набелязване на мерки, с цел създаване на
Българска стратегия за персонализирана медицина.

ОБЛАСТ 1: РЕГУЛАЦИИ, СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТ 2: ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ
ОБЛАСТ 3: ПРЕХОД КЪМ НОВ МОДЕЛ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ОБЛАСТ 4: СБЛИЖАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОБЛАСТ 5: ИКТ, СЪХРАНЕНИЕ, АНАЛИЗ, ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
ОБЛАСТ 6: НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
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ОБЛАСТ 1: РЕГУЛАЦИИ, СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИИТЕ:
•

Създаване на ad hoc работни групи които да създадат регулаторна рамка за
развитие на нацинална стратегия за персонализирана медицина;

•

Вземане предвид на мнението на пациенти и представители на обществото в
развитието на регулаторната рамка, политиките и етичните аспекти, свързани
с използването на генетична информация;

•

Създаване на научни комисии, които да дават насоки за развитие на стратегия
за персонализирана медицина;

•

Сформиране на експертни групи от специалисти в различни области, които да
проектират и изпълнят определени дейности, заложени в стратегията

ОБЛАСТ 2: ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ
•

Насърчаване на специализирано обучение в училищата, включващо курсове за
персонализирана медицина, с цел изграждане на добре образовано и
информирано общество, което да е способно да взема активно участие в
процесите на прилагането на продуктите на научния прогрес;

•

Подкрепа за придобиване на познания и умения, чрез включване на
специфично съдържание в обучителните планове във висшето образование и
допълнително обучение за здравните специалисти;

•

Обновяване и осъвременяване на дадени курсове в програмите на студенти,
изучаващи биологични и медицински науки, включвайки съдържание в
областта на персонализираната медицина;

•

Включване в програмите на студентите по медицина изцяло нови курсове, със
съдържание в областта на персонализираната медицина;
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•

Организиране на съвместни форуми, с цел разпространение на информация за
персонализираната медицина и дебатиране върху проблеми, които засягат
нейното по-ефективно прилагане в здравеопазването;

•

Организиране на срещи и събития на регионално равнище, на които да
присъстват лекари, фармацевти, лица, които влияят на общественото мнение,
с основна цел – повишаване на осведомеността за персонализираната
медицина сред обществото;

•

Публикуване посредсвом уебсайтове и социални мрежи на вярна и акуратна
информация, по темата за персонализираната медицина, която да бъде лесно
и безплатно достъпна;

•

Действия, насочени към гарантиране на това, че здравните специалисти и
пациентите получават достатъчно информация, за да се справят с етичните
въпроси,

произтичащи

от

използването

на

молекулярна/генетична

информация;

ОБЛАСТ 3: ПРЕХОД КЪМ НОВ МОДЕЛ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ
➢ Достъп и финансиране:
•

Създаване на критерии за валидиране на биомаркери и оценка на клиничната
стойност на откривани мутации, за тяхното използване в клиничната практика;

•

Разработване и прилагане на модели за оценка на стойността, включително
икономически оценка (разходи и ползи), на нови биомаркери и генетични
тестове; в голяма част от стратегиите се обръща внимание на това моделът на
персонализираната медицина да бъде икономически устойчив;

•

Дефиниране на алтернативни модели на финансиране за включването в
здравеопазването на нови услуги, базирани на персонализираната медицина;
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•

Създаване на инструменти, които да следят и наблюдават процеса на
еволюция на персонализираната медицина на различни нива и аспекти
(научни, медицински, технологични и регулаторни аспекти);

➢ Качество и стандартизация
•

Създаване на препоръки, които да гарантират, че извършването на
секвениране, както и други молекулярни тестове се изпълняват следвайки
стандартизирани процедури за качество и контрол, което води до намаляване
на вариабилността в получаваните резултати и до генериране на валидни и
сравними данни. Развитие и прилагане на система за осигуряване на
качеството, с участието на учени от различни сфери.

•

Централен елемент в разгледаните стратегии е създаване на мрежа от
платформи за секвениране и/или центрове по геномна медицина. Тези
центрове са въвлечени, както в процеса на стандартизация, в генерирането на
висококачествена информация, така и в обучения и консултации;

➢ Генериране на информация на база решения, основани на факти;
•

Във всички стратегии като критична елемент се посочва генерирането на
информация на база на здравни резултати;

•

Периодично актуализиране на насоките, протоколите и други инструменти за
подпомагане на вземането на решения, въз основа на доказателства и факти,
за да се гарантира, че те включват най-добри практики;

➢ Консултиране на пациента:
•

Разработване на системи за предоставяне на пациента на информация,
относно възможните последствия от извършените анализи и обработка на
молекулярна информация.

========================================================================
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ОБЛАСТ 4: СБЛИЖАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
• Създаване на структури, които да имат за задача да координират стратегиите
на национално равнище. Тези структури отговарят за създаването на стандарти
за оперативна съвместимост, съответствие с изискванията за поверителност и
сигурен обмен на данни между отделните системи. В случая със САЩ, подобна
структура служи като единна контактна точка, осъществяваща координацията
по събирането на данни, биологични проби, информация за пациента и
разработване на научни изследвания;
•

Стимулиране на процеса по споделяне на информация;

•

Създаване на структури и процедури за достъп до големи обеми споделена
информация (Big data анализ);

•

Разработване на лесни за употреба, универсално приети процеси за събиране
и споделяне на информация;

•

Развитие на обща форма на информирано съгласие, което да улеснява
координацията между институциите;

•

Развитие на публично-частни партньорства;

•

Сформиране на екосистема от участници, които да насърчават и развиват
реализирането

на

инициативи,

свързани

с

персонализирана/прецизна/геномна медицина;
•

Въвличането и ангажирането на научното общество и пациентски организации
в различни дейности, заложени в стратегиите;

ОБЛАСТ 5: ИКТ, СЪХРАНЕНИЕ, АНАЛИЗ, ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
• Създаване на инструменти, които спомагат за генерирането и достъпа до
информация от клиниките и улесняване на нейното използване в клиничната
практика;
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• Обединяване на клинична информация с данни, генерирани от други
източници (напр. от други ‚омикс‘ технологии, образна диагностика и др.),
както и създаването на оперативно съвместими здравни досиета;
• Създаване на системи и платформи в клиниките, които да позволяват
ефективно визуализирането на получените резултати на пациентите;
• Създаване на условия за съхранение на големи обеми от данни;
• Създаване на Национални компютърни центрове, които да бъдат в състояние
да отговорят на нуждите относно съхраняването, управлението и използването
на големи обеми от генерирани данни;
• Създаване на условия за анализ и обработка на ‘Big Data’. Създаване на
изкуствен интелект и инструменти за аналитично предсказване;
• Създаване на алгоритми за приложение при вземането на решения в
клиничната практика;

ОБЛАСТ 6: НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
• Създаване на публично-частни научни партньорства и консорциуми;
•

Създававане на партньорски мрежи за сътрудничество на национално ниво,
както и стратегически съюзи и консорциуми, за разработване на проекти в
сферата на персонализираната медицина на международно ниво;

•

Разработване на проекти за провеждане на мащабни популационни геномни
изследвания и създаване на кохорти от пациенти;

•

Затвърждаване ролята на биобанките;

•

Създаване на платформи, които предоставят услуги в различни ‚омикс‘
направления (геномика, протеомика, метаболомика, транскриптомика,
епигеномика, фармакогеномика и др.), както и е образната диагностика;

•

Промени в цялостния процес на разработване на нови лекарства:
идентифициране на суб-популации от пациенти, които представляват най-
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голям интерес, прилагайки биомаркери още на най-ранните етапи на процеса
по разработване на лекартства;
•

Провеждане на клинични проучвания, базирани на установени генетични
мутаци, вместо на засегната тъкан/орган;
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Проучване и анализа на различни форми на гражданско участие за
налагане подходите на персонализираната медицина в
здравеопазването

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА
ЕВРОПА

ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА (ЕАПМ)
EUROPEAN ALLIANCE FOR PERSONALISED MEDICINE (EAPM)

„Правилните превенция и лечение за точния пациент в подходящото време“

Уебсайт: https://www.euapm.eu/

Адрес:
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Кои сме ние?
Европейският алианс за персонализирана медицина стартира работа си през март
2012 г., целейки подобряване на грижите за пациентите чрез ускоряване на
разработването, предоставянето и прилагането на персонализирана медицина и ранна
диагностика чрез консенсус.
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Алиансът започва дейността си в отговор на необходимостта от по-широко разбиране
на приоритетите в персонализираната медицина и на необходиммостта от по-интегриран
подход между отделните учатници и професионално заинтересовани страни.
Многобройни публикации, доклади и проучвания спомогат за създаването на голям
обем от референтни материали, които съдържат опознания и мнения на водещи
европейски експерти, като основни участнци в процеса.
Не само това, но и чрез провеждане на интервюта сред групи от заинтересовани
страни – в това число пациенти, клиницисти, индустриални лидери, политици, учени и
други, ЕАПМ издава десетки статии и публикации в Брюксел, в паневропейски и дори в пошироки медии.
През годините, Алиансът многократно е успявал да повлияе на политиките, не само
чрез множеството изменения, които е предложил за плановете на Комисията по въпроси
като big data, инвотро диагностика (IVD), клинични изпитвания и оценка на здравните
технологии (ОЗТ), но и кчрез постоянно ангажиране с председателствата на ЕС.
Освен това, той работи усилено за постигане на консенсус между заинтересованите
страни както на институционално, така и на организационно равнище.
Заинтересованите страни от ЕАПМ се фокусират не само към предоставянето на
правилното лечение за точния пациент в подходящото време, но и върху правилните
превантивни мерки за гарантиране на надеждно и устойчиво здравеопазване.
Съчетанието от членове на Алианса и по-широкия обхват на заинтересованите страни
предоставя обширни научни, клинични, обгрижващи и обучителни познания в областта на
персонализираната медицина и диагностика сред пациентски групи, академични среди,
здравни специалисти и промишленост.
STEP (Specialised Treatment for Europe’s Patients) кампанията, конференциите,
кръглите маси, работните групи и групите по регулаторни въпроси не само повишават
осведомеността за огромните възможности на персонализираната медицина, но и
допринасят за формирането нa план - превръщането на ЕАПМ във водеща организация в
тази бързо развиваща се област.
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Разнообразната членска маса на Алианса, включваща всички заинтересовани страни,
неговата енергия и постоянната му ангажираност с нови и дългогодишни членове на
Европейския парламент (MEPs), гарантират, че EAPM бързо се превръща в структура с
голямо влияние в прилагането на персонализираната медицина към момента и тази
тенденция ще продължи в бъдеще.
Съответните отдели на Европейската комисия имат статут на наблюдатели, както и
Европейската агенция по лекарствата (EMA), и ангажираността на Алианса с
Министерствата на здравеопазването на държавите-членки и членовете на Европейския
парламент и както и в ключови области на политиката е важна част от текущата работа.

Мисия на ЕАПМ
Основната цел е подобряване на грижата за пациентите чрез ускоряване на
разработването, предоставянето и прилагането на персонализирана здравна грижа,
включително

персонализирана

медицина

и

диагностика.

Алиансът

призовава

Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки на ЕС да помогнат
за подобряване на регулаторната среда, така че пациентите и гражданите на Европа да
могат да получат ранен достъп до персонализирана здравна грижа и по този начин да се
подпомогнат изследванията на общественото здраве.
Визия на ЕАПМ
Персонализираната медицина може да промени здравеопазването. Тя ще помогне за
адаптиране на решенията за здравеопазването към отделния пациент, вместо да се разчита
на подхода „един размер за всички“. Здравните услуги все повече ще осигуряват
правилната намеса на точния човек в подходящото време, като подобряват резултатите за
пациентите и намаляват ненужното лечение.

Дефиницията на ЕАПМ за персонализирана медицина е:
„целенасочен подход към превенцията, диагностиката и лечението на
болестта, основан на специфичния профил на индивида“
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EAPM работи в подкрепа на своя призив за действие по отношение на
персонализираната медицина чрез разработване на казуси, организиране на семинари,
образование, обучение и комуникация. Резултатът е серия от практически препоръки,
насочени към пълното използване на потенциала на персонализираната медицина.

Цели:
ЕАПМ идентифицира 5 стъпки (STEPs) към по-здрава Европа. Това има за цел да
осигури качество на живот на пациентите чрез персоналзирана медицина.
1.

STEP 1 - Осигуряване на регулаторна среда, която позволява ранен достъп на

пациентите до нови и ефикасни лекарства за персонализиранина терапия
2.

STEP

2

-

Увеличаване

на

научно-изследователската

дейност

за

персонализрана медицина
3.

STEP 3 - Подобряване на образованието и обучението на здравните

специалисти
4.

STEP 4 - Утвърждаване на нови подходи за реимбурсирне и оценка на

здравните технологии (ОЗТ), които са необходими за достъпа на пациентите до
персонализирани лекарства и за признаване на тяхната стойност
5.

STEP 5 - Повишаване на осведомеността и разбирането за персонализираната

медицина.

Членство:
Ползи за членовете:
•

Safe Harbor срещи: Участие във всички срещи на Алианса, фокусирани върху

въпроси, свързани с призива за действие на ЕАПМ. Срещите включват пациентски
организации, медицински специалисти, специалисти по планиране на здравеопазването,
индустрията

(ИКТ

и фармацевтични

продукти),

научни/

научно-изследователски

организации, политици и представители на институциите (като Европейската комисия и
Европейската агенция по лекарствата, ЕМА).
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•

Политически/ Регулаторен мост: EAPM предлага значителна ангажираност с

европейските/ националните политици, служителите на Европейската комисията,
Европейската агенция по лекарствата и ключовите фигури на национално ниво, за да се
гарантира, че политиката и регулациите осигуряват подходяща среда за персонализираната
медицина. Той предоставя информация на политическата арена чрез, например, STEPs
работната група на представители от Европейския парламент на годишната конференция,
организизрана от Алианса.
•

Мост за комуникация: Разработване на насоки чрез консенсусен диалог за промени,

които трябва да бъдат направени. Навременно актуализиране, ангажиране на политически
фигури и изготвяне на анализи, които са от значение в областта от различни източници, като
пациенти, медицински специалисти, специалисти по планиране на здравеопазването,
учени и изследователи.
•

Мост за установяване на контакти: Осигурява пространство, което да позволи

осезаеми действия между заинтересованите страни по SMART начин, независимо дали на
ниво ЕС, регионално и национално ниво.
•

Разпознаваемост в областта: Разпознаваемост в рамките на EAPM в различните му

форуми, кампании и комуникация
•

Политически мост: Участие в различни дейсности на работната група на Алианса и в

работната група по регулаторни въпроси, включително защита на данните, инвитро
диагностика, MAPPs
Стани член
Партньорски организации
Управляващ орган и екип
Дейности:
Организацията на Алианса на базата на участието на много заинтересовани страни,
позволява той да действа като обединяваща точка за ключови участници в
персонализираната медицина и персонализираното здравеопазване.
Това се дължи не само на обединяващия аспект на вече седем (досега) годишни
конференции на председателство и на два големи конгреса (Белфаст, Милано и Брюксел,
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планиран през 2019 г.), а на многобройни кръгли маси с експерти по различни текущи теми,
презентации на други конференции и конгреси, плюс бюлетини, видео интервюта, контакти
с представители на пресата и много други.
Всяка година конференцията и конгресът се посещават от голям брой
професионалисти в бранша, представители на държавни регулаторни органи, пациенти,
предсатвители на академичните среди, изследователи, журналисти в областта на
здравеопазването и други, търсейки прозрения за действие.
Аспектът „на едно гише“ влиза в действие дори и извън тези големите форуми, като
се има предвид смесицата от членове на ЕАПМ, която предоставя богат научен, клиничен,
опит в здравната грижа и обучителен опит в персонализираната медицина и диагностика,
между пациентски групи, академични среди, здравни специалисти и индустрия.
Алиансът обединява всички членове на всеки 2-3 месеца, за да преразгледа дейността
и да насочи политическата стратегия. Работните групи развиват позиции по ключови теми
и редовно правят предложения и препоръки към политиците и законодателите.
По същество, през сравнително краткото време, откакто е сформиран, ЕАПМ се
превръща във водеща организация за популяризиране на профила и разясняване на
възможностите на персонализираната медицина в Европа и нищо от това не би могло да
бъде постигнато без широката му платформа от заинтересовани страни, които работят
усилено за разбирането на индивидиалните проблеми и за „разрушаването на стени“.
Въпреки доказаната ефикасност на персонализираната медицина в определени
области и огромния потенциал в други, остава борба за въвеждане на такива новаторски
превантивни методи и лечение в системите на здравеопазване на ЕС. Това не може да се
направи без координация между всички заинтересовани страни.
Накратко, планът на EAPM е да се създаде по-добро бъдеще на здравеопазването за
всички европейци чрез съвместно вземане на решения и сътрудничество.

Регулации: дейности
➢

STEPs MEPs група на интереси
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Тези дейности включват внасяне на изменения и установяване на двустранни срещи
с различни докладчици (rapporteurs)и докладчици от отделна група (shadow rappourteurs),
работещи по досиетата.
➢

Клинични проучвания

Правната рамка в Европа се нуждае от адаптиране не само за да позволи по-лесен
достъп до по-малки групи от субекти, но и да признае валидността на резултатите от много
по-малки проучвания от класическия рандомизиран подход.
➢

Ин витро диагностика (IVD)

Преразглеждането на Директивата на ЕС за ин витро диагностика представлява
възможност за укрепване на настоящата система за одобрение на IVD в името на
безопасността на пациентите, конкурентоспособността и иновациите. За да се гарантира, че
крайният резултат от текущото обсъждане е добре действаща система за одобрение, трябва
да се обмислят внимателно няколко точки, специфични за IVD.
➢

Защита на данни

ЕАПМ смята, че е жизненоважно лекарите да имат достъп до най-добрите налични
техники за информация и диагностика. Съвременните нови технологии, като аналитичните
инструменти за масиви от данни (“Big Data”), могат да помогнат на здравните специалисти
да подобрят диагностиката и да променят начина, по който се практикува медицината.

MAPPs
MAPPs и свързаните с нея области на финансиране на приложни изследвания ще
бъдат основна област на фокус в ЕС за следващите пет години.

Събития:
Годишна конференция на ЕАПМ
Лятно училище на ЕАПМ (за здравни работници)
Годишен конгрес на ЕАПМ
Кръгли маси
Вътрешни срещи
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Публикации и изследвания:
Публикации
Бюлетин
Прессъобщения
Бели книги

Политически области:
➢

Масиви от данни („Big data“)

➢

Образоване на професионалисти в областта на здравеопазването

➢

Транслационни изследвания

➢

Регулаторни дейности

➢

Достъп/ Стойност на иновациите

➢

SMART – Outreach

SMART – OUTREACH
Годишната конференция на EAPM през 2015 г. представя концепцията на Алианса
„SMART“, ("Smaller Member States and Regions Together"), която буквални означава „помалки държави-членки и региони заедно“.
ЕАПМ е убеден, че перспективата на тези страни, както и на регионите в по-големите
държави, е изключително важна, когато става въпрос за определяне дали има основание
за действие на равнище ЕС по отношение на здравето.
По-малките държави са активни в оформянето на здравната политика и на европейско
равнище и сега могат да действат като жизненоважни предприемачи, които определят
дневния ред на нормативната политика.

MEGA проект на ЕАПМ
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Проектът MEGA (Million European Genomes Alliance) на ЕАПМ е предназначен да
гарантира, че откритията на геномиката могат да захранват ефективно и да засилят
навлизането на персонализираната медицина. Целта му е да осигури максимален
напредък, като се концентрира върху цялото геномно секвениране и върху достъпа до
висококачествени данни, да увеличи силата на геномните тестове в настоящите клинични
показания и да създаде основите за бъдещи приложения на геномната медицина. Тя ще
позволи да се обединят усилията от различни и отделни дейности, да се натрупат и да се
използват резултатите от научните изследвания и да се гарантира, че европейската
инфраструктура отговаря на нуждите.
MEGA има за цел да реализира трансграничен достъп до геномна информация на
участващите страни. Според проф. ван Оммен: „Целта е геномната информация за наймалко един милион европейски граждани да бъде достъпна за съвместни европейски
изследвания, сякаш тя е една голяма група, като в същото време данните остават съхранени
локално на сигурно място. Споделянето на геномни данни през границите ще подобри
нашето основно разбиране за болести като рак, мозъчни нарушения и редки болести,
създавайки възможности за персонализирано лечение и превенция. Непосредствената
асоциация на страната ни е от съществено значение, за да можем да повлияем на подхода,
посоката и приоритетите на инициативата MEGA от самото начало. "
Персоналзирана медицина
MEGA ще позволи на европейските страни да си сътрудничат по сигурния и разрешен
достъп до национални и регионални банки с генетични данни и други подходящи данни.
Алиансът спазва FAIR принципите за сигурен обмен на данни, според които достъпността
на личната информация се контролира от самите граждани - в съответствие с европейските
стандарти за защита на поверителността. Декларацията на MEGA предвижда:
• обединяване на разпокъсаната инфраструктура и експертен опит в подкрепа на
обща и осезаема цел: един милион генома, достъпни в ЕС до 2022 г.
• опосредставане и максимизиране на инвестициите, които вече са направени от
държавите-членки на национално и европейско равнище, по-специално в областта на
секвенирането, биобанкирането и инфраструктурата за данни;
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• да се създаде кохорта с мащаб, подходящ за нови изследвания с клинично
измерение.
На 19 април 2018 г. България също подписа декларацията „Към достъп до най-малко
1 милион геномни секвенции в ЕС до 2022 г.“, като се превръща в 14-та страна, която участва
в съвместните национални и европейски усилия за предоставяне на трансграничен достъп
до геномна информация.
Това е съществена промяната в развитието на европейските изследвания в областта
на здравето и клиничната практика: споделянето на повече геномни данни ще подобри
разбирането и превенцията на болестите, позволявайки по-персонализирано лечение (и
целенасочено лекарско предписание), по-специално за редки заболявания, рак и
заболявания, свързани с мозъка.
Комисията ще подкрепи държавите-членки при създаването на механизъм за
доброволно координиране на публичните органи, за да се свържат съществуващите
инициативи в областта на геномната медицина. Механизмът за координация ще:
• Определи на модел на управление на сътрудничеството, по-специално по
отношение на условията за разпределен достъп до трансгранични геномни данни,
използване на данните и други;
• Подкрепи разработването на технически спецификации за сигурен достъп и
трансграничен обмен на геномни масиви от данни в рамките на вътрешния пазар;
• Улесни оперативната съвместимост на съответните регистри и бази данни в
подкрепа на персонализираните изследвания в областта на медицината.

Списък на държавите, подписали Декларацията:
✓

Австрия

✓

България

✓

Гърция

✓

Естония

✓

Испания

✓

Италия
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✓

Кипър

✓

Литва

✓

Люксембург

✓

Малта

✓

Портогалия

✓

Словения

✓

Финландия

✓

Хърватия

✓

Чехия

✓

Швеция

Тази инициатива е в съответствие с приоритетите на Европейската комисия за
средносрочен преглед на цифровия единен пазар, включително целта „да се подкрепи
създаването на сигурна инфраструктура за здравни данни на равнище ЕС, за да се ускорят
научните изследвания и персонализираната медицина“.
Освен това Декларацията е в съответствие с намерението на Европейската комисия да
приеме съобщение, включващо също така, "подкрепа на инфраструктурата за данни, за да
се ускорят научните изследвания, превенцията на болестите и персонализираното
здравеопазване и грижи в ключови области, включително редки, инфекциозни и
комплексни заболявания".
Държавите, подписали Декларацията, считат, че нуждите на гражданите са в центъра
на иновациите в здравеопазването, основани на данни, и че именно гражданите следва да
имат активна роля в тяхното индивидуално третиране при пълно зачитане на правото им на
поверителност на данните. За да се преодолеят силозите от данни, липсата на оперативна
съвместимост и фрагментацията на инициативи в целия Европейски съюз, засиленото
сътрудничество между държавите-членки е от съществено значение. Това също ще
задържи ЕС в челните редици на геномната и персонализираната медицина в световен
мащаб, насърчавайки неговата научна продукция и конкурентоспособността на
промишлеността.
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Нещо повече за MEGA:
https://www.euapm.eu/pdf/EAPM_Bulletin_Issue_30_October_2017.pdf
https://www.health-ri.org/news-events/million-european-genomes-alliancenetherlands-should-join
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-will-cooperatelinking-genomic-databases-across-borders
https://www.karger.com/Article/Pdf/481300
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ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА (EPEMED)
Адрес:
Epemed Asbl Luxembourg
59, Rue du 10 Octobre
L-7243 Bereldange

E-mail: contact@epemed.org
Уебсайт: http://www.epemed.org/online/www/content/ENG/index.html

МИСИЯ
Да направим персонализираната медицина и диагностика реалност за европейските
пациенти.

Съгласно люксембургското право, EPEMED Люксембург е организация с нестопанска
цел. Организацията се ръководи от изпълнителен директор. В управлението на EPEMED
участват европейски лидери в областта на персонализираната медицина, които имат голям
опит в прилагането и разработването на диагностични инструменти за подобряване на
здравните грижи за пациента. EPEMED е сред пионерите и катализаторите в Европа, която
работи активно за повишаване влиянието на персонализираната медицина и ролята на
съпътстващата диагностика за подобряване резултатите на пациентите.
EPEMED стои в центъра на комуникацията и координацията на действия, чийто краен
резултат цели по-широко възприемане на персонализираната медицина и модерна
диагностика и достъп до тези лечения от пациенти в цяла Европа посредством:
➢

Препоръки относно оптимални регулации и начини на реимбурсиране за

постигане на по-ефективно предоставяне на услугите на персонализираната медицина и
модерна диагностика на пациентите;
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➢

Стимулиране на развитието на персонализираната медицина чрез създаване

и прилагане на модерни диагностични тестове;
➢

Разработване на програми за образование и обучение, които да помогнат на

заинтересованите страни да разберат по-добре нуждите и предизвикателствата около
персонализираната медицина и модерната диагностика.
EPEMED е динамична платформа, чиято цел е да се приложат в действие уникални,
ценни идеи и ресурси, които директно адресират предизвикателствата, пред които е
изправена персонализираната медицина в цяла Европа.
За постигане на своята цел, EPEMED извършва редица дейности, като публикуването
на бели книги по различни въпроси, провеждане на публични форуми и проучвания, с фокус
върху регулаторните, икономическите и образователните предизвикателства в контекста на
европейския пазар.
EPEMED е нестопанска организация, основана през 2009 г. от група европейски
лидери с богат опит в сферата на персонализираната медицина и прилагането и
разработването на диагностични инструменти. EPEMED е първата европейска асоциация,
създадена да се занимава изключително с въпроси в областта на персонализираната
медицина в Европа.

Краткосрочни цели:
Последните иновации в молекулярната диагностика изиграха изключително важна
роля за подобряване на резултатите на пациентите, при редица заболявания. Заедно с
персонализираните

терапии,

персонализираната

медицина,

съпътстващата
където

диагностика

клиничната,

оформи

геномната

полето

на

информация

и

информацията, свързана с околната среда, отнасящи се за даден човек, се използва за попрецизно подбиране на лекарства и дози за всеки отделен пациент. Прилагането на
персонализирана медицина вероятно ще подобри грижите за пациентите, както и ще
доведе до по-ниски разходи за системата на здравеопазване.
EPEMED е централизирана организация, насърчаваща иновациите и ефективността
чрез прилагане подходите на персонализираната медицина. За постигане на своята мисия,
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EPEMED си поставя амбициозни, но постижими краткосрочни цели, които изпълнява в
сътрудничество с европейски и международни партньори:
• Идентифициране на начините за улесняване на развитието на персонализирано
лечение и гарантиране, че то е достъпно за пациентите - бързо и икономически изгодно;
• Създаване на ясни регулаторни насоки за съвместно разработване на диагностични
тестове и персонализирана лекарствена терапия;
• Стандартизирани подходи за валидиране за диагностични тестове;
• Подобряване на достъпа до пазари в цяла Европа за съпътстваща диагностика;
• Осигуряване на базирани на стойността ценообразуване и реимбурсиране на
диагностичните тестове;

Активности:
EPEMED, със своята широка експертиза, разнообразие от партньори и несравнима
петгодишна история като пионер в областта на ПМ, се позиционира като структура,
благоприятстваща хармонизацията на практиките и широкото въвеждане на ПМ в
здравните системи на Европа.

Препоръки на EPEMED
Ако трябва да се реализира обещанието за персонализирана медицина, то трябва да
се създадат подходящи практики за реимбурсиране на разходите в публичния сектор, които
да обръщат внимание на важната взаимовръзка между разработването на лекарства и
съпътстваща диагностика, което в крайна сметка да гарантира, че европейците ще се
възползват напълно от тези иновативни лечения.
Европа, със своите централно управлявани здравни системи, има потенциала да бъде
лидер в нововъзникващата област на персонализираната медицина. Въпреки това
сложният, нехармонизиран процес на реимбурсация, с липса на прозрачност на процеса по
оценката на здравните технологии, децентрализацията на прегледа и понякога пълната
липса на свързано с това финансиране създават сериозна пречка за иновациите и широкото
навлизане на пазара на персонализираната медицина. Тези общи неефективности трябва
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да бъдат адресирани и поставени за разглеждане. Обикновено един диагностичен тест за
един биомаркер се свързва с едно лекарство. В настоящата регулаторна рамка,
диагностиката и фармацевтичните лекарства следват отделни пътища за достъп до
пациента. Това, свързано с неоптималните процедури за плащане, основани на разходите,
и фактическото отсъствие на реимбурсиране, трябва да се преразгледа, за да се стимулира
развитието.
За да се насърчат иновациите и достъпът на пациентите, в ЕС, е необходимо да се
работи за:
• По-голяма яснота на процеса;
• Преглед на централизираната система;
• Необходими са демонстрационни модели и изясняване на икономическите и други
критерии за полезност;
• Решенията за реимбурсиране трябва да включват и финансиране на диагностични
тестове;
• Трябва да се обмислят начини за временно финансиране, които позволяват
финансиране на съпътстващите диагностични тестове в началните етапи от пускането на
пазара на едно лекарството, докато системите за реимбурсация не бъдат трайно
актуализирани;
• Противоречивите процеси за оценка на здравните технологии в рамките на страните
трябва да бъдат централизирани, координирани и синхронизирани, относно продуктите за
съпътстваща диагностика;
• Трябва да се установят минимални европейски изисквания за съпътстваща
диагностика и всички лаборатории, извършващи диагностични тестове да бъдат
акредитирани;
• Трябва да се извършат по-целенасочени и координирани действия относно поефективното оползотворяване на натрупваните пациентски данни, биологичните проби,
събирани от пациентите, в целенасочена програма за развитие на персонализираната
медицина, като резултатите се публикуват своевременно.
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За да се ангажират с реализацията на горните предложения, разработени през 2011 г.
чрез Бялата книга на EPEMED относно "Бариерите за навлизане на европейския пазар", и за
да се повиши осведомеността и подкрепата на лицата, отговорни за вземане на решения за
достъп до пазара на персонализирани лекарствени продукти в Европа, EPEMED и La Charité
стартираха през 2012-2013 г. широкомащабно проучване за достъп до Европейския пазар.
Докладът беше представен през 2014 г. на срещи пред европейски и национални
институции, след което беше публикуван в рецензирано списание. Последва по-широко
публично разпространение. Една от целите на този доклад беше да послужи като
основаваща се на доказателства платформа за обучение, която да предостави важна
информация и препоръки, насочени "от гражданите към политиците”.
„Персонализираната медицина в Европа: засилване на достъпа на пациентите до
лекарствени продукти и съпътстваща диагностика“ е задълбочен доклад, който засяга:
• анализ на пътищата за достъп на пациентите до фармацевтични продукти и
съпътстваща диагностика от гледна точка на пациента в 5-те най-населени страни от ЕС
(Германия, Англия, Франция, Италия и Испания);
• фактори, които пречат и улесняват достъпа на пациентите;
• и, въз основа на идентифицираните фактори, да се въведат специфични за всяка
страна, както и европейски препоръки за подобряване на достъпа на пациентите ;

Програмни комитети:
➢

Комитет по здравна икономическа политика и реимбурсиране

EPEMED се превърна във водеща организация в Европа, фокусирана върху развитието
на персонализираната медицина. EPEMED съсредоточи усилията си върху информирането
и образоването на различни заинтересовани страни, чрез повеждане на образователни
събития. Освен това, EPEMED подготви и издаде редица бели книги относно
предизвикателствата, свързани с достъпа до пазара. Персонализираната медицина изисква
нов начин на мислене с основен акцент върху това как лекарствата и диагностиката се
оценяват, както и тяхното реимбурсиране. Съществува необходимост от провеждане на
дискусии с различни заинтересовани страни относно: ОЗТ; здравната икономика;
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регулаторите и платците, свързани с лекуващите лекари; патолозите; диагностиците и
пациентите. В този контекст, комисията за здравна икономическа политика и
реимбурсиране на EPEMED се фокусира върху следното:
• Застъпва се за подобряване и хармонизиране на оценката на съпътстващата
диагностика в рамките на органите за ОЗТ в Европа. Понастоящем органите за ОЗТ оценяват
съпътстващата диагностика или отделно – NICE* (Програма за оценка на технологиите), или
въобще не я оценяват- TLV (тестове, разработени в лаборатория) (Швеция). А тези, които я
оценяват заедно с лекарството (NICE - при някои обстоятелства), вземат предвид само
някои характеристики, като цена, специфичност и чувствителност. Ангажиране с органи за
ОЗТ в отделни страни, регионално и в ЕС
• Предоставяне на становище относно включването на съпътстващата диагностика в
програмите за ОЗТ: кои елементи трябва да се вземат под внимание, как
инфраструктурата/различните практики в тестването могат да повлияят на резултатите и как
тези несигурности трябва да бъдат включени в икономическото моделиране и
препоръките.
• Разглеждане на проблема с различията в практиките за тестване и качеството на
тестването в рамките на различни лаборатории; „Не всички тестове са равни“ за ОЗТ и
регулаторите.
*NICE - Национален институт за върхови постижения в здравеопазването и грижите

➢ Регулаторен комитет:
EPEMED способства за по-широкото приемане на принципите на персонализираната
медицина и модерна съвременна диагностика, както и достъпа до тези лечения от страна
на пациенти в цяла Европа чрез:
•

Препоръки относно оптимални регулации и начини на реимбурсиране за постигане
на по-ефективно предоставяне на услугите на персонализираната медицина и
модерна диагностика на пациентите;

•

Стимулиране на развитието на персонализираната медицина чрез създаване и
прилагане на модерни диагностични тестове;
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•

Разработване на програми за образование и обучение, които да помогнат на
заинтересованите страни да разберат по-добре нуждите и предизвикателствата
около персонализираната медицина и модерната диагностика.
Персонализираната медицина въведе нов начин на мислене с огромно влияние върху

всички организации, позиционирани в областта на здравеопазването. Сред тези
организации регулаторните агенции са ключови заинтересовани страни, които предоставят
рамка и правила за управление на рисковете, свързани с пациентите. Регулаторният
контекст се отразява пряко върху условията за достъп до пазара за диагностичната
индустрия по отношение на ограничения (цена, време), но също така и за признаване на
стойност (например тестове, разработени в лаборатории, срещу одобрени тестове) и
иновации за пациентите (оценка на работата, наличност на нови тестове). Амбицията на
регулаторния комитет на EPEMED е да повлияе на бъдещия регулаторен пейзаж по
отношение на IVD в полза на пациентите, промишлеността и транслационните изследвания.
Регулаторната комисия на EPEMED се фокусира върху следното:
• Да събере позицията на членовете на EPEMED по текущи и бъдещи регулаторни
въпроси, формулирайте консенсусна позиция, която да може да бъде оповестена пред
заинтересованите страни;
• Да предаде на регулаторните агенции на ЕС /EMA /SANCO позицията на EPEMED
относно новите насоки и регулации (Директива 98/79 /ЕC, насоки на ЕМА относно PGx);
• Да участва в събития/срещи, включващи регулаторни дискусии с уверението, че
гласът на EPEMED се чува и предава;
• Да взаимодейства с големи търговски асоциации (EDMA, BIVDA, EFPIA, Europabiо и
др.) и да дава израз на действията на EPEMED в постигане на нейните цели;
• Да взаимодейства с националните регулаторни органи, и да влияе на процеса на
вземане на решения на европейско и национално равнище.

➢ ОБРАЗОВАНИЕ
Персонализираната медицина ще доведе до преразглеждане на терапията и
превенцията и ще отвори нов път към модерната медицина. Има много случаи, които
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демонстрират

потенциала

на

този

подход

в

онкологията,

ревматологията

и

трансплантацията. Освен това може да се види нарастващото въздействие на този подход
при инфекциозните болести и храненето.
Персонализираната медицина е въвела нов начин на мислене с голямо влияние върху
здравните грижи и превенцията, както и добри клинични практики, етика и др.
Всичко това обаче налага, за тази нова концепция, да се обучат лекари, учени,
регулаторни агенции, пациентски асоциации, както и политици. В този контекст, комисията
по образование на EPEMED се фокусира върху следното:
• Организиране на мрежи от курсове за обучение, взаимодействайки с избрани
университети и ключови европейски институции: това обучение трябва да бъде наистина
интердисциплинарно, ангажирайки учени, лекари и представители на обществените
здравни и регулаторни агенции, както и на асоциациите на пациентите;
• Организиране на малки информационни срещи с представители на регулаторни и
обществени здравни, национални и европейски агенции;
• Организиране на малка информационна среща с членове на Европейския
парламент, като продължение на предишните действия на EPEMED;
• Организиране на информационни срещи с ключови пациентски асоциации;

Публикации:
http://www.epemed.org/online/www/content2/104/107/ENG/index.html#ribbon
http://www.epemed.org/online/www/content2/104/1561/ENG/index.html#ribbon
➢

Статии;

➢

Бели книги;

➢

Предложения;

➢

Доклади;

Събития – организиране и участие в:
➢

Годишни конференции;

➢

Конгреси;
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➢

Работни групи;

ЧЛЕНОВЕ:
Целта на EPEMED е да представлява разнообразна група от членове от индустрията
(включително

диагностичния,

и

фармацевтичния

сектор),

академичните

среди,

научноизследователския сектор, пациентски организации. EPEMED предоставя лидерско
мнение с колективен поглед върху проблемите и решенията, насочени към ефективното
предоставяне на персонализирана медицина и съвременна диагностика на пациенти в цяла
Европа.
Членовете на EPEMED се облагодетелстват от присъединяването си посредством:
• Влияние, а не лоби;
• Платформа за комуникация;
• Действаща платформа, в която предоставянето на уникални, ценни идеи и целеви
ресурси за европейските влиятелни лица се формира колективно;
• Приобщаваща мрежа, в която най-добрите практики и ключови мнения се
оценяват и споделят с широката аудитория с подход на сътрудничество и динамичен
подход;
• Балансирана и разнообразна комбинация от дейности;
• Привилегирован достъп до влиятелни лица в Европа, включително органите за
ОЗТ; хора вземащи решения и диктуващи политики;
Членовете на EPEMED също получават безплатен достъп до нашата годишна
конференция и могат да представляват организацията в Европа.
Партньори
За постигане на своите цели, EPEMED насърчава сътрудничеството с други
организации, участващи в персонализираната медицина в Европа и по света.
Инициативи:
EPEMED и DxInsights - Европейски център на EPEMED за персонализирана медицина
и диагностика
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PerMed
Уебсайт: https://www.permed2020.eu/

Финансираният от ЕС проект PerMed беше иницииран с цел координиране на
дейности между ключови заинтересовани страни в Европа, за да се улесни
взаимодействието и да се избегне дублирането и конкуренцията между изследователите в
областта на ПМ. Проектът PerMed също така цели да осигури максимална прозрачност и
откритост в подготовката на Европа за глобално лидерство по отношение на
разработването и прилагането на подходите на персонализираната медицина.
Финансовият инструмент за отпускане на безвъзмездни средства „Координация и
спомагателни дейности“ (CSA) се стреми да подпомага дейности, свързани с:
• Допълване на съществуващите дейности чрез идентифициране и насърчаване на
обещаващи изследователски програми;
• Развитие на стратегия за научни изследвания и иновации във и извън Европа;
• Насърчаване на прилагането на персонализирана медицина в полза на обществото;
• Партньорите на CSA PerMed обсъждат конкретни съвместни действия, като
например финансирането на мерки за насърчаване на навлизането на персонализираната
медицина в Европа и в чужбина.

Основните цели на PerMed са:
• допълване на съществуващите дейности чрез идентифициране и популяризиране на
обещаващи изследователски теми;
• разработване на стратегически програми за научни изследвания и иновации в
Европа и извън нея;
• да се придвижи напред прилагането на Персонализираната медицина в полза на
обществото;
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Партньорите на CSA PerMed обсъждат конкретни съвместни действия, като например
мерки за финансиране за насърчаване на прилагането на персонализирана медицина в
Европа и извън нея.

В PerMed участват 27 партньорски организации, представляващи ключови лица,
вземащи решения в сферата на научните изследвания и политиките в тази област;
промишлеността; здравеопазването и пациентските организации (www.permed2020.eu).
Консорциумът получи финансиране от Седма рамкова програма на Европейския съюз за
научни изследвания; технологично развитие и демонстрация за генериране на
Стратегически план за изследвания и иновации (SRIA) с общи препоръки и изследователски
дейности, които биха могли да насърчат по-нататъшното прилагане на персонализираната
медицина.

Фиг. 1: Работни пакети на проект CSA PerMed
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Работни пакети:
РП 1 - Инвентаризация на дейностите, ключови играчи и идентифициране на
пропуски и нужди:
Целта на тази инвентаризация е да се идентифицират най-добрите практики и
ключови участници в областта на персонализираната медицина в Европа и асоциираните
държави, както и да се направи преглед на пропуските, нуждите и последващите пречки
пред персонализираната медицина. Много национални и европейски ключови участници,
мрежи и организации, както и индустрията и МСП, активно участват в нововъзникващата
област на персонализираната медицина и са изготвили стратегически документи. Тези
паралелно случващи се дейности ще бъдат свързани, за да се избегне дублиране на
работата и безплодна конкуренция. WP1 има за цел да насърчи синергичта, да използва
ресурсите по най-ефективния и ефикасен начин и да излезе със съгласувана, балансирана
стратегия за европейска пътна карта в тази високо иновативна област на изследване на
здравето.

РП2 - Платформа за диалог между заинтересовани страни в сферата на
Персонализираната медицина

Платформата за диалог за персонализирана медицина се основава на резултатите от
WP1. Целите на тази платформа са да се засилва трансграничното сътрудничество между
потребители и доставчици, както и купувачи и изпълнители в тази област. Целта е да се
преодолеят националните, европейските и международните ограничения и да се
илюстрират ползите, нуждите и потенциала за сътрудничество в сферата на
персонализираната медицина за научни изследвания, здравни системи, икономическо
развитие.

РП3 - Насоки и препоръки за стратегическо развитие - Стратегически план за научни
изследвания и иновации
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Целта е да се разработят препоръки за стратегически научни изследвания и иновации
(SRIA) и план за прилагане на изследвания за персонализирана медицина в Европейското
научноизследователско пространство. Програмата за стратегически изследвания ще
предложи общи дейности и потенциално съвместно финансиране в съответните области на
изследваният в сферата на персонализираната медицина. Освен това SRIA привежда в
съответствие съществуващите национални, европейски и международни стратегии. Въз
основа на идентифицираните успешни съюзи и прототипи, както и на идентифицираните
пропуски, припокривания и нужди, ще бъдат разработени препоръки. Предложеният план
за

прилагане

ще

насърчи

своевременната

координация

на

инициативите

за

персонализирани медицински изследвания. В рамките на РП3 ще се посочат приоритетите
и ще бъдат препоръчани инструменти и срокове за бъдещи изследователски политики.
Като отправна точка за изпълнението ще бъде създаден форум - „Кръгла маса PerMed“,
включващ министерства и финансиращи организации.

РП4 - Дисеминация на резултати
РП4 се занимава със стратегията за разпространение на резултатите от PerMed. Ще се
използват активни „инструменти за връзка” в процеса на определяне на научния и
политическия дневен ред на ниво европейски институции в подкрепа на оперативното
разпространение на резултатите от проекта. Освен това, комуникационната дейност в
рамките на проекта, обработвана от координатора, ще бъде значително подкрепена от
дейностите на WP4, напр. входни данни за вътрешното и външното съдържание на уеб
страниците на PerMed.

РП5 – Координация и Мениджмънт

Партньори:
Включените партньори представляват ключови лица, отговорни за вземане на
решения:
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• Изследователска политика, представена от федералните министерства на науката и
финансиращите организации;
• Научни изследвания, представлявани от Академия, Общества и Индустрия / МСП,
• Здравеопазване и прилагане от федералните министерства на здравеопазването,
както и от регулаторните органи;
• Интереси на гражданите / пациентите, представени от европейски и национални
организации.
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНСОРЦИУМ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА
ICPerMed

Уебсайт: https://www.icpermed.eu/

За ICPerMed:
ICPerMed е новосъздадена платформа от над 30 европейски и международни
партньори, представляващи министерства, финансиращи агенции и Европейската комисия
(ЕК).
ICPerMed предоставя платформа за иницииране и подпомагане на комуникацията и
обмена на информация, относно изследвания в областта на персонализираната медицина,
финансиране и изпълнение. Високото ниво на участие от цяла Европа и извън нея дава
възможност на ICPerMed ефективно да картографира научния и политически пейзаж. Това
позволява съгласуване на дейностите за научни изследвания и финансиране на европейско
и на по-късен етап и на международно равнище. На база на солидните познания за
текущото състояние, членовете на ICPerMed ще разработят и съгласуват бъдещи
изследователски действия. В допълнение, ICPerMed ще определи изискванията за
подходяща рамка от гледна точка на инфраструктурата, ресурсите и регулаторните
процедури за насърчаване на разработването и прилагането на персонализирана
медицина.По този начин ICPerMed ще допринесе за разумното и справедливо прилагане
на подходите на персонализираната медицината в здравните системи в полза на
пациентите, гражданите и обществото като цяло. ICPerMed има за цел да осигури гъвкава
рамка за сътрудничество между организациите-членки. За тази цел се използва т.нар.
Международен модел на консорциум. Според този модел организациите-членки
използват собствените си правила за финансиране и политики, за да допринесат за общите
цели и задачи на консо
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ICPerMed бе иницииран по време на няколко семинара, организирани от
Европейската комисия през 2016 г. Основата за това беше предишният проект, PerMed,
който беше финансиран в периода 2013-2015 г. по линия на Седма рамкова програма на
Европейския съюз и събра много организации, активни в тази област. Вече стана ясно, че
реалният напредък в персонализираната медицина може да бъде постигнат само когато
усилията за научни изследвания и внедряване обхващат цялата верига за създаване на
стойност. Tова е документирано в Стратегическа програма за научни изследвания и
иновации, в която се описват предизвикателствата и се дават препоръки за напредък в тази
област. Подходът за покриване на всички аспекти от фундаментални изследвания до
клинично прилагане, включително и овластяване на пациентите, достъп до пазара и
системи за здравно обслужване, е документиран в организационната му структура.
Първото действие на членовете на ICPerMed беше да се усъвършенстват препоръките на
PerMed и да се дефинират изследователски елементи, които повече или по-малко пряко
могат да се превърнат в програми за финансиране на научни изследвания на национално,
регионално, европейско или дори международно ниво. Резултатът беше публикуването на
плана за действие на ICPerMed. С този План за действие за първи път публично и частно
„нестопанско“ финансиране, в областите на здравеопазването, както и политически
организации, определят готовите за изпълнение действия за финансиране. Този план за
действие ще улесни постигането на консенсус и процесите на вземане на решения в тези
организации и по този начин ще позволи по-съгласувани действия в тази област в близко
бъдеще.

Международният консорциум за персонализирана медицина (ICPerMed) беше
официално създаден през ноември 2016 г. На базата на работата, извършена от PerMed и
въвеждането на изпълнението на SRIA като отправна точка, ICPerMed цели:
• Да затвърди позициите на Европа като световен лидер в изследванията в областта
на персонализираната медицина;
• Да подкрепи науката, свързана с персонализирана медицина, прилагайки
координиран подход към научните изследвания;
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• Да подпомогне проучването на ползите от персонализираната медицина за
гражданите и системите на здравеопазване;
• Да се проправи пътя към походите на персонализираната медицина, за гражданите.
Консорциумът обединява повече от 30 финансиращи органа от държави-членки на ЕС
и извън него, които заедно ще идентифицират и изпълняват приоритетни дейности в
излседвания в областта на персонализираната медицина. Сред членовете се включват
обществени и частни организации с нестопанска цел, финансиращи научни изследвания в
областта на здравеопазването и политически организации. Въпреки че акцентът на
инициативата е върху Европа, организациите от други части на света също са включени.
ICPerMed е организирана около изпълнителен комитет, понастоящем председателстван от
Mairead O'Driscoll от Съвета за изследвания в областта на здравеопазването (Ирландия), със
заместник-председателя Ain Aaviksoo от Министерството на социалните въпроси (Естония)
и Wolfgang Ballensiefen от DLR (Федералното министерство на образованието и научните
изследвания, Германия). Изпълнителният комитет, който включва представители на
организации-членки, се подпомага от Секретариата на ICPerMed, координиран от DLR,
Германия, с партньори от Франция (ANR, Национална Агенциа за Научни изследвания),
Италия (Министерство на здравеопазването) и Испания (ISCIII, Здравен Институт „Карлос
III“). Работата на секретариата ще бъде финансирана от ЕК през следващите четири години.
Не се изискват парични вноски за присъединяване към ICPerMed, но членовете се
ангажират да работят активно за постигане на общите цели на Консорциума. Освен това, от
членовете се очаква да докладват ежегодно за своите дейности и да участват активно в
провеждането на инициативата.

Управление:
ICPerMed се ръководи от изпълнителен комитет, чийто председател и двама
заместник-председатели биват избирани, чрез гласуване. Изпълнителният комитет се
подпомага от два различни вида работни групи:
• Групите за предизвикателства, които се състоят от финансисти и експерти, които
разработват стратегии по специфична тема;
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• Групите за действие: работят за имплементиране на плана за действие на ICPerMed.
Секретариатът на ICPerMed подпомага процеса по логистика и организация.
Управителният съвет е подгрупа, която се грижи за ежедневната работа на
консорциума. Заинтересованите организации и инициативи, които не са допустими като
членове на ICPerMed, могат да участват в групата на заинтересованите страни.

Секретариат:
Секретариатът на ICPerMed е CSA дейност, финансирана от „Хоризонт 2020“. Тя
започна работа през ноември 2016 г. с бюджет от 2 млн. евро за следващите четири години.
Основната му цел е да допринесе за успеха на ICPerMed. Това ще бъде постигнато чрез
подкрепа на ICPerMed, нейните работни групи и нейните председатели във всички аспекти
на тяхната работа. Това са главно:
• организационна подкрепа, напр. координация на дейностите и събитията на
консорциума;
• първи контакт за всички заинтересовани страни и инициативи;
• подкрепа в дейностите за комуникация и разпространение на резултати;
• мониторинг на текущите финансиращи дейности за научни изследвания в Европа и
извън нея. Секретариатът предоставя основата, на чиято база да става обосбовано на факти,
разпределение на финансирането за научни изследвания;
• подкрепа при разработването на изследователски политики, насоки и където е
възможно стандарти;
• подпомага разработването на концепция за устойчивост;

Дейността на секретариата на ICPerMed е структуриран в пет работни пакета (WP),
предназначени да предлагат възможно най-добрата подкрепа за ICPerMed:
РП1: Координация на научните изследвания и сътрудничество (водеща роля: Агенция
за управление на проекти DLR);
РП2: Създаване на синергии (водеща роля: Агенция за управление на проекти DLR);
РП3: Политики за изследвания и прилагане (водеща роля: ANR);
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РП4: Дисеминация (водеща роля: Агенция за управление на проекти DLR)
РП5: Управление (водещ: Агенция за управление на проекти DLR)

ВИЗИЯ:
Изследванията като двигател на персонализираната медицина.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Документът

е

наличен

на

следния

адрес:

https://www.icpermed.eu/media/content/ICPerMed_Actionplan_2017_web.pdf

През 2016 г. членовете на ICPerMed разработиха пътна карта със заложени
изследователски дейности, основани на PerMed SRIA, други стратегически публикации,
интервюта и дискусии, както и на проведената Конференцията по персонализирана
медицина през юни 2016 г.

Дейности:
Събития
Членове

EuroBioForum
Наред с развитието на политиката, Седмата рамкова програма за научни изследвания
и технологично развитие (FP7) пое ангажимент от над 1 милиард евро, от 2007 до 2013 г.,
за подпомагане на изследователски проекти и дейности в областта на персонализираната
медицина. Особено внимание бе обърнато на създаването през 2011 г. на EuroBioForum,
четиригодишен проект, който имаше за цел да създаде платформа за публични източници
на финансиране и изпълнители в областта на персонализираната медицина, насърчаване
на диалога, сътрудничеството и координацията. Това доведе до по-голямо разбиране за
значението на персонализираната медицина, в редица различни области като икономика
на здравеопазването, образование и обучение, ИТ инфраструктури, големи данни,
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комуникация и обществена осведоменост. Това беше допълнено от създаването на друг
консорциум, CASyM (www.casym.eu), който цели да формулира европейска стратегия за
прилагане на системната медицина. Важен резултат от EuroBioForum беше създаването на
„PerMed“.

Програма за стратегически изследвания и иновации:
Ключова позиция на SRIA беше, че персонализираните изследвания в областта на
медицината изискват различен подход. По-специално, бяха необходими проучвания в
цялата верига за създаване на стойност в областта на здравеопазването. Това означава, че
наред с традиционните финансирани консорциуми, ще е необходимо допълнително
финансиране

за

въвеждане

в

клиничната

практика

и

„реална

оценка“

на

персонализираната диагностика и терапии. SRIA отбеляза, че задвижването на иновациите
в персонализираната медицина изисква изследователските проекти да се осъществяват в
тясно сътрудничество с регулаторни органи, доставчици на здравни услуги, инициатори на
политики, етични, правни и социални експерти и пациентски организации. SRIA също така
дефинира необходимостта да се премине отвъд класическите схеми за финансиране на
научните изследвания, за да се включат модули за комуникация и обучение, дейности на
терен и междусекторни проекти. SRIA отбеляза, че за изпълнението на този амбициозен
дневен ред ще са необходими нови транснационални мрежови структури като се
предполага, че един международен консорциум от финансиращи изследвания структури
може да предостави подходящ модел.
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ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОГНОСТИЧНА, ПРЕВАНТИВНА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНА
Уебсайт: https://www.epmanet.eu/

От ненавременни медицински услуги до базирана на доказателства прогностична,
превантивна и персонализирана медицина
МИСИЯ
EPMA е основана през 2009 г. с цел засягане на теми и области в които се наблюдават
недостатъци в медицинските науки и здравеопазването. Основната цел на EPMA е да
популяризира идеята за промяна на парадигмата от ненавременни медицински услуги към
базирана на доказателства прогностична, превантивна и персонализирана медицина
(PPPM) като една интегрирана наука и здравна практика. EPMA е представена в повече от
50 страни по света. Усъвършенстването на здравеопазването насърчава промяната на
парадигмата от: ненавременна интервенционална медицина към превантивна медицина,
съобразена с конкретния индивид; от реактивна към превантивна медицина; и от
заболяване към благодентствие. Усъвършенстването на здравеопазването включва също
така създаване на персонализирани алгоритми за лечение, пригодени за всеки пациент.
EPMA е научна организация, фокусирана върху дългосрочни стратегии и прилагане в
действие на иновативни области от медицината.
EPMA насърчава иновативни проучвания, свързани с PPPM, интегрирани в програма
на Европейската комисия „Хоризонт 2020“, която има за цел ефективно да се застъпва за
високите постижения в биомедицинските и медицинските науки, като същевременно
създава международна интеграция и сътрудничество между иновативни медицински
области. Във времето, са били предлагани няколко подхода за оптимално провеждане на
медицински услуги. В момента се използват много различни имена за "медицина", често
объркващи, както за пациентите, така и за медицинските специалисти. Каква е разликата
между „личностно-ориентираната”, „индивидуализирана”, „стратифицирана” и „прецизна”
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медицина, ? През 2016 г. специална работна група на ЕПМА извърши задълбочен анализ,
последван от препоръки на експерти, вземайки предвид многостранните аспекти на
практиките „грижа за болестите“ и „здравни грижи“.
Направените заключения и препоръки са обобщени и официално публикувани през
2016 г.

УСТАВ:
• Повишаване на осведомеността относно прогностичната, превантивната и
персонализираната медицина във всички държави-членки на Европейския съюз, както и
асоциираните такива;
• Предоставяне и разпространение на вярна и актуална информация и образователни
материали по темата за Прогностична и Персонализирана медицина, както и за това какви
превантивни мерки могат да бъдат предприети;
• Насърчаване на адекватно разпределение на средства за прогностичната,
превантивната и персонализираната медицина;
• Насърчаване и предлагане на съвременни програми за персонализирано лечение
на пациента;
• Насърчаване извършването на висококачествени изследвания, фокусирани върху
прогностичната диагностика, насочена превенция и персонализирано лечение на
пациентите;
• Насърчаване на стандартизацията на биоаналитични технологии за прогностични
предклинични и клинични приложения;
• Обединяване на здравните специалисти за създаване на ефективна европейска
мрежа в PPPM;
• Съгласуване на мултидисциплинарни усилия в областта на PPPM;
• Да има консултативна роля в международни/национални проекти, като официален
европейски представител за PPPM;
• Да има принос към създаването на Насоки в сферата на европейското
здравеопазване с подчертана роля в областта на прогнозирането, превенцията и
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персонализираното лечение на пациентите, в полза на подобряване на качеството на живот
на европейското население.

ЦЕЛИ на ЕРМА- YPS – секция млади специалисти:
• Въвеждане на млади изследователи и клиницисти в областта на прогностичната и
персонализираната медицина;
• Да обучава студенти за основните принципи на РРРМ (с цел подпомагане на
медицинските училища);
• Като официален клон на EPMA, включващ млади изследователи и клиницисти, да
играе консултативна роля в международни и национални проекти, свързани с PPPM;
• Да насърчава инициирането на изследователски проекти от първостепенно
значение за реализиране стратегията на ЕРМА относно РРРМ;
• Да се създаде международна мрежа от млади учени, студенти и докторанти по
медицината,

както

и

представители

на

други

специалности

в

областта

на

здравеопазването/науки за живота. Тази мрежа би спомогнала за улесняване на
глобалното преобразуване на медицината за бъдещите поколения, спрямо заложената
PPPM рамката;
• Да се създаде основа за ефективно въвеждане на нови членове на PPPM в областта
на PPPM на международно ниво;
• Да насърчава сътрудничеството между млади учени и други (медицински и здравни)
представители в световен мащаб, като важна стъпка за създаване на успешни партньорства
между университети, изследователски лаборатории и фармацевтични и технологични
компании;
• Да популяризира концепцията за PPPM чрез използване на различни интернет
ресурси и други видове средства за масова информация;
• Да се даде възможност на младите изследователи да участват в обсъждането на
проблеми, свързани с прилагането на аспектите на PPPM (както фундаментални, така и
клинични);
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Крайната цел на EPMA-YPS е да привлече и обучи бъдещи млади професионалисти,
които се интересуват от разпространяването на концепцията за PPPM. При изпълнението на
тези цели EPMA-YPS се ръководи от установените социокултурни и етични принципи на
международната медицинска професия.
Програми:
Международни програми за магистратура;
Специализирани програми за международен / двустранен обмен между студенти и
млади изследователи;
Индивидуална програма за преподаване;
Съвет на директорите:
Съветът на директорите е постоянен за Асоциацията.
Индустриален консултативен съвет, съставен от строго подбрани специалисти.

Национални представители:
• В Европа, включително България – др. Димитър Димитров, PhD;
• В Австралия;
• В Азия;
• В Северна Америка
• В Южна Америка
• В Африка

Институционални членове:
Партньори
Членство:
Има пет вида категории членство:
1.

Учредители (5 постоянни членове на "Изпълнителния комитет" - фиксираната

част на "Съвета на директорите")
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2.

Редовни членове на EPMA

3.

Институционални членове на EPMA

4.

Корпоративни членове на EPMA

5.

Друг тип членство

Членове-учредители са петимата души, присъствали на първото общо събрание на
EPMA, което одобрява устава на Асоциацията.

Активно членство на лица, които са активни в европейските страни и в асоциираните
държава на Европейския съюз.
Активно членство може да бъде получено от онези организации, които попадат в една
от следните категории:
А) На европейско ниво
Всички институционални организации, активни на европейско равнище, признати
съгласно публичното или частното право, при условие, че могат да докажат, че участват в
дейности или споделят отговорности, съвместими с проектите и целите на EPMA;
Б) На национално ниво
Членството в организацията може да бъде получено от всяка нестопанска или
професионална организация, регистрирана или призната съгласно публичното или
частното право, при условие, че може да докаже, че участва в дейности или споделя
отговорности, съвместими с проектите и целите на EPMA;

Корпоративното членство може да бъде придобито от всички дружества, признати
съгласно публичното или частното право, при условие, че те могат да докажат, че
участват в дейности или споделят отговорности, които са съвместими с целите и
задачите на EPMA.
Другите видове членство включват следните категории:
а) Членове на "Консултативен съвет";
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б) Индивидуално членство (жители на европейски държави, които подкрепят целите
и задачите на EPMA);
в) Почетни членове, подкрепящи членове, асоциирани членове или наблюдатели
могат да бъдат приети съгласно условията, определени в Устава.

Активности:
EPMA Бяла Книга
EPMA публикува Общ доклад и Препоръки за Прогностична, Превантивна И
Персонализирана Медицина 2012: Бяла книга на Европейската Асоциация за
Прогностична, Превантивна И Персонализирана Медицина.

Документи, изразяващи позицията на EPMA.

Професионални изявления

Списаниe на EPMA

Основната цел на EPMA е да популяризира идеята за промяна на парадигмата от
ненавременни медицински услуги към базирана на доказателства прогностична,
превантивна и персонализирана медицина (PPPM) като една интегрирана наука и здравна
практика. Списания EPMA е списание за прогностична, превантивна и персонализирана
медицина (РРРМ).
Списание EPMA заема уникална ниша в научната литература: преобладаваща част от
статиите (над 90%), индексирани в PubMed и засягащи темата за PPPM, са публикувани в
Списание EPMA. В подкрепа на мултидисциплинарната концепция в рамките на PPPM,
редакционната колегия на EPMA Journal се състои от изследователи от различни области,
които са ангажирани с популяризирането на PPPM в световен мащаб. Въпреки че много от
тях се намират в Европейския съюз, географското разпространение на редакционната
колегия е глобално, с представители в Швейцария, САЩ, Канада, Австралия, Япония,
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Израел, Китай, Южна Корея, Турция, Русия, Украйна и много други. Дори и с преобладаващо
европейско управление, въздействието на списание EPMA има глобален обхват.
По време на EPMA Summit, проведен в Европейския парламент през септември 2013
г., Списание EPMA беше посочен като платформа за публикуване на и новативни, основани
на доказателства концепции за развитие на здравеопазването в Европа и света. Много
консорциуми и организации се позовават на препоръките и насоките, публикувани в
Списание EPMA.
Scopus класира Списание

EPMA сред водещите списания в областта "Здравна

политика".

PPPM книги:
EPMA и ООН:
На заместник-генералния секретар на ООН бяха представени мисията и целите на
EPMA в областта на прогностичната, превантивна и персонализирана медицина
(PPPM).Участниците в срещата се съгласиха, че промяната на парадигмата от лечебна към
PPPM медиицина може да се постигне само чрез координирани мерки, които са
фокусирани върху решаването на натрупващите се проблеми в здравеопазването и
съпътстващата икономическа тежест, с която обществата по света се сблъскват все повече.
Това е нова философия в здравеопазването и платформа за персонално лечение на
пациента, считано за медицина на бъдещето. Решение, постигнато с консенсус на тази
важна среща между ОАОН и EPMA: EPMA редовно ще информира ООН (офис Женева)
относно напредъка в тази област, както и с настоящите проблеми, и оптимални решения,
които ще бъдат разработени и осъществени в тясна връзка между двете организации.
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ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАКОГЕНОМИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ТЕРАПИЯ
EUROPENA SOCIETY OF PHARMACOGENOMICS AND PERSONALISED THERAPY (ESPT)

Научно дружество за индивидуализирана медицина
Уебсайт: https://esptnet.eu/

Адрес:
ESPT Executive Office , Via Carlo Farini 81,
Milano, 20159, Italy
E-mail: secretary@esptnet.eu

Дружеството, създадено по силата на френския закон от 1 юли 1901 г. и с указ от 16
август 1901 г., се нарича: "Société Européenne de Pharmacogénomique et Thérapie
personnalisée - Европейско дружество по фармакогеномика и персонализирана терапия"
(ESPT).
Европейското дружество по фармакогеномика и персонализирана терапия е
организация с нестопанска цел. Неговата цел е да подпомага обучението и изследванията
в сферата на фармакогеномиката и персонализираната терапия. Дружеството има за задача
да улесни контактите между всички, които споделят неговите цели, по-специално тези,
които работят в Европа. ESPT се стреми да насърчава интеграцията на фундаментални
мултидисциплинарни подходи за изследване и тяхното клинично приложение,
извършвайки както професионално обучение, така и образоване на широката
общественост, във всички области на фармакогеномиката на човека, клиничната
фармакология, лабораторната медицина и персонализираната медицина.
ESPT иска да разшири знанията и да спомогне за клиничното прилагане на
фармакогеномиката (PGx) и персонализираната медицина в Европа. ESPT се състои от над
500 членове, разделени в няколко групи:индивидуални членове, изследователски групи,
национални дружества и корпоративни членове.
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Мисия и цели:
Мисията на ESPT

е да бъдат водеща Европейска организация в областта на

фармакогеномиката и персонализираната медицина, със световно влияние.
Специфичните цели на ESPT са:
• Да преминем отвъд границите на отделни нации или корпорации, в развитието на
областта на фармакогеномиката и персонализираната медицина.
• Да се създаде форум за консенсус, в най-широк смисъл, предлагайки европейска
визия на възможно най-високо научно и техническо ниво, насочена към подобряване на
качеството на грижите за пациента и поддържане на здравето му.
• Да разпространява информация за „най-добрите практики“ в сферата на
технологиите, клиничната практика и икономическото развитие.
• Да се популяризира визията за фармакогеномика и персонализирана медицина,
която се простира отвъд традиционните, ограничени възприятия в областта.
• Да се подобри разбирането на пациента и неговото здраве.
• Да се информират лекарите и пациентите за подходящото приложение на
фармакогеномиката.
• Да насърчава, информира и предлага независим поглед върху фармакогеномиката
и персонализираната медицина за клиницисти, регулатори, обществото и други
заинтересовани страни.
ESPT постига тези цели посредством:
➢

Публикуване на информация и насоки, свързани с обучението на

фармаколози, клинични химици и лабораторни специалисти, генетици, клиницисти,
болнични фармацевти, биохимици, клинични и молекулярни биолози и всички хора,
ангажирани с поддържането на здравето.
➢

Определяне на принципи и публикуване на препоръки за

стандартизация на процедурите и за интерпретация на данни, с цел подобряване на
здравето.
➢

Насърчаване на срещи от интерес за учените, във формата на

конгреси, симпозиуми и семинари в областта на фармакогеномиката и персонализираната
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медицина. Насърчаване на диалози между клиницисти и пациенти по въпроси от общ
интерес.
ESPT ще поеме отговорност за координиране на развитието на фармакогенетиката и
персонализираната медицина в Европа. За изпълнението на тази задача ESPT ще си
сътрудничи с много други международни, регионални и национални организации, особено
в областта на образованието, научните изследвания и клиничната практика.
ESPT също така ще подпомага и насърчава създаването на национални организации в
тази област, в страни където подобни структури все още не съществуват, както и ще
установява и поддържа контакти с отделни учени в някои части на света, където няма
професионално звено, специално свързано с фармакогенетиката и здравето на хората и
медицина.

Стратегически план:
В първия стратегически план е заложено постигането на редица основни цели, като
приоритетите и тактическото изпълнение се ръководят от членството в ESPT.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
• Да се подобри и поддържа международното лидерство на ESPT в специфични
дейности в сферата на фармакогеномиката (PGX). PGX е най-добрият пример за
персонализирана терапия и персонализирана медицина.
• Да се гарантира, че дейностите на ESPT, в основната си са ориентирани към пациента
и към насърчаване на здравето и благосъстоянието на индивида като цяло;
• Да има съгласуваност между дейностите на ESPT и изразените очаквания на
членовете на ESPT, като се отчитат нуждите както на развитите, така и на развиващите се
страни. Да се увеличи броят на националните дружества и мрежи.
• Разработване и поддържане на система за съобщения, популяризиране на
публикации и други информационни продукти от ESPT, включително препоръки, насоки,
консенсусни доклади, коментари и съвместни дейности за популяризиране с други
европейски и международни организации.
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• Установяване на сътрудничество, съвместни срещи и проекти с европейски и
международни организации, които имат интерес в областта на PGX и -персонализираната
медицина.
• Да популяризира ESPT чрез организиране и провеждане на международни и
регионални конгреси.
• Да насърчава дейностите на членовете на ESPT .
•

Да

насърчава

научното

и

професионално

развитие

на

членовете

в

изследователските групи и наемането на нови членове и експерти към оперативните звена
на ESPT.
• Развитие и поддържане на Връзки с обществеността.
• Всеки нов Изпълнителен съвет на ESPT преразглежда и тълкува тези основни цели,
така че те да звучат актуални към текущия момент.

Членове на дружеството
ESPT категории членове:
➢

Научен консултативен съвет

➢

Изследователски групи

➢

Национални дружества

➢

Корпоративни членове

Има 7 категории членове:
✓

Индивидуални пълноправни членове:

Членството ще бъде отворено за всяко лице, което работи в областта на
фармакогеномиката и персонализираната медицина, за предпочитане, но не само, със
седалище в европейска държава.
✓

Студенти, пълноправни членове:

В тази категория са включени студенти, включително докторанти (под 35 години).
✓

Членове на национални организации:
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Членове на Национални дружества или съответни мрежи, в областта на
фармакогеномиката, които са се съгласили да си сътрудничат с ESPT, представлявайки
съответните организации.
✓

Асоциирани членове:

Тази категория включва отделни членове в научните групи.
✓

Корпоративни членове

Всяка компания, занимаваща се в областта на фармацията, биотехнологията,
лабораторната медицина или сродните дисциплини, може да стане корпоративен член.
✓

Членове на научно-консултативния съвет:

Експерти в областта на фармакогеномиката и персонализираната терапия,
предложени от който и да е член на ESPT и приети от Общото събрание. Те се номинират за
период от 4 години с възможност за подновяване.
✓

Почетни членове:

Това членство се присъжда на тези, които имат съществен принос в областта на
фармакогеномиката и персонализираната терапия.
Сътрудничество с европейски и международни институции:
ESPT ще подпише споразумение с европейски и международни институции,
фондации, изследователски институти и организации, работещи в тази област, с цел
избягване на припокриващи се дейности.

Отдели:
➢

Отдел за образование и обучение

Стратегически цели на отдела за образование и обучение:
1. Да организира поне едно образователно събитие годишно, например летни или
зимни училища и/или кратки курсове за напреднали.
2. Да организира обучителни сесии в сътрудничество с други европейски организации.
3. Да организира обучителни дейности в сътрудничество със и съобразени с нуждите
на индустрията.
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4. Да се създаде комисия за разработване на учебни програми за медицински и
фармацевтични училища.
5. Да подготви уеб базирани образователни материали.

➢

Отдел за клинично прилагане

Стратегически цели на отдела за клинично прилагане:
1. Създаване на мрежа от лаборатории, което ще позволи бърз трансфер на знания и
бързо прилагане на нови фармакогенетични тестове, осигуряващи еднаквост при
тестването и отчитането.
2. Обучение на здравните специалисти в цяла Европа за актуалното състояние и
предстоящите промени в сферата на фармакогенетиката.
3. Да бъде партньор на индустрията, съветвайки относно приложението на
съпътстваща фармакогенетична диагностика.
4. Да бъде партньор на консултативни и регулаторни органи, предоставяйки достъп
до голяма група от експерти в областта на фармакогенетиката, както и клинична експертиза.

➢

Отдел за научни изследвания

Стратегически цели на отдела за научни изследвания:
Организиране на срещи и симпозиуми с цел сближаване на сферите на основните и
транслационните изследвания.
➢

Отдел по комуникации

Стратегически цели
1. Да се осигури комуникация с членовете на ESPT, широката общественост и
заинтересованите страни.
2. Да организира сайта и да го поддържа, включвайки актуална информация.
3. Намиране на информация за изготвяне на комуникационни материали (флаери,
брошури).
4. Да предоставят или организират информация за издаване на списанието на ESPT DMPT (лекарствен метаболизъм и персонализирана терапия).
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5. Публикуване на редовни бюлетини.
6. Актуализиране на информацията в LinkedIn, Facebook и други социални мрежи.
7. Да организира пресконференция на срещите на ESPT и издаване на прес материали
за местни, национални и европейски вестници, уебсайтове и социални мрежи.

Активности:
➢

Публикации

➢

Колаборация

➢

Събития

➢

Комисии/ Работни групи
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ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА
САЩ
PM CONNECTIVE
Уебсайт: http://www.pmconnective.org/

Относно: Партниране със заинтересованите страни в сферата на здравеопазването в
световен мащаб, за да се даде възможност на пациентите да получават по-добро лечение
чрез по-добро тестване.
PM Connective е платформа за комуникация и застъпничество, където всички
заинтересовани

страни

в

сферата

на

здравеопазването

прегръщат

идеята

за

необходимостта от извършване на генетични тестове на пациентите и обединяват усилията
си за повишаване на обхвата на прецизната медицина. PM Connective се ръководи от
пациентски адвокат, като се управлява от членовете на борда и стратегическата работна
група.
Членовете на Управителния съвет и Стратегическата работна група към PM Connective
са лидери в сферата на персонализиранате медицина, идващи от различни области на
здравеопазването. Тяхната роля е да насочват усилията на РМ Connective към успешни
инициативи, повишавайки осведомеността по темата и застъпвайки се за по-добри
практики при генетичните изследвания.
PM Connective е сдружение с нестопанска цел в САЩ , което е напълно финансирано
и ресурсно обезпечено от Diaceutics.

МИСИЯ:
„Ние желаем по-добро тестване“
Пациентите играят основна роля в развитието на здравните практики, които са в тяхна
полза. Предоставяне на пациентите достъп до правилната информация в точното време ще
им позволи да задават въпроси, които е важно да бъдат разгледани в критични моменти от
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процеса на тяхната диагностика. Обединяването на усилия с различни пациентски
организации от цял свят ще доведе до така необходима промяна в диагностичната
екосистема.
➢ Партньорство със заинтересованите страни:
PM Connective е платформа, включваща лидери от разнообразни заинтересованите
страни в здравния сектор, обединяващи усилия около това, гласът на пациента, както и на
техните близки, да бъде чут, както и те имат достъп до по-добро генетично тестване, до подобро лечение, по-добри резултати и по-добро качество на живот.
➢ Овластяване на пациенти:
От изключително значение е задаването на правилните въпроси в точното време.
Разбирането, че правилните практики за диагностично тестване са това, което стои на
пътя на всеки пациент, относно това той да получи най-доброто лечение, което е достъпно,
е от решаващо значение. Ето защо пациентите трябва да задават въпроси, свързани с
тяхната диагностика, на своите лекари. Алиансите, работещи за промяна на политиката и
реимбурсирането на лекартсва са ключови задачи на PM Connective и неговите партньори.
➢ Прекъсване на здравеопазването:
Въпреки че здравеопазването е предназначено да бъде изградено около интересите
на пациентите, много от съвременните практики в крайна сметка не обслужват по найдобрият начин интересите на пациентите. Недостатъците в практиките за провеждане на
диагностични тестове са пример за това. Само чрез повишаване на чуваемостта на
пациентите и техните близки, относно това те да получават най-добрите налични здравни
грижи, можем да променим начина, по

който се организира

и реализира

здравеопазването.
Манифест за диагностиката:
Екип
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КОАЛИЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА
PERSONALIZED MEDICINE COALITION (PMC)
Уебсайт: http://www.personalizedmedicinecoalition.org/

МИСИЯ
Коалицията за персонализирана медицина (PMC), която представлява новатори,
учени, пациенти, доставчици на услуги, работи в посока на насърчаване разбирането и
приемането на концепцията за персонализираната медицина, както и услуги и продукти,
които са от полза за пациентите и здравната система като цяло.
Вярвайки, че промените в парадигмата, особено в медицината, не се случват само
защото науката и новите технологии предполагат, че трябва, PMC подкрепя възприемането
на персонализираната медицина чрез образование, застъпничество и данни, базирани на
доказателства.

Съвет на директорите
Състав

Приятели на PMC:

Политика

За постигане на своята мисия, PMC се ангажира с редица ключови приоритети в
публичната и научната политика. Този ангажимент цели:
1. Насърчаване на инвестиции в сферата на персонализираната медицина.
2. Подпомагане на регулаторни процеси, които да водят до ускоряване на
разработването на персонализирани лекарствени продукти.
3. Насърчаване на политики за реимбурсация, които да насърчават използването на
персонализирани лекарствени продукти в медицинската практика.
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По време на редовни срещи на Коалицията, членовете на PMC обсъждат и определят
своите политически приоритети и позиции.

Публична политика:
Персонализираната медицина е от полза за пациентите и може да направи здравната
система още по-ефективно работеща, но промяна в парадигмата в медицината няма да се
случи само защото науката предполага, че трябва. Воденето на политики е от значение.
Имайки това предвид, членовете на Коалицията се ангажират с много теми, свързани
с обществената политика, включително:
1. Разработки, основани на доказателства;
2. Иновации в правителството;
3. Интелектуална собственост;
4. Регулации;
5. Реимбурсация;
6. Финансиране на научни изследвания;
7. Цената на здравеопазването;

➢

Разработки, основани на доказателства:

Бъдещето на персонализираната медицина зависи отчасти от предоставянето на
факти, на чиято база да се демонстрира клиничното и икономическото значение на тази
област. За тази цел, през февруари 2018 г., PMC подкрепи преработен законопроект, който
има за цел да осигури провеждане на проучване в Националната медицинска академия
(NAM) относно използването на генетични и геномни тестове за подобряване на
резултатите от здравеопазването
➢

Иновации в правителството

Последните правителствени инициативи, насочени към иновации и усъвършенстване
на системата за здравеопазване, приближават все повече до изпълнението на обещанието
за персонализирана медицина.
➢

Интелектуална собственост
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➢

Регулации

➢

Реимбурсация

➢

Правителствено финансиране и отпускане на средства

Публичните инвестиции в научни изследвания, провеждани от Националния институт
по здравеопазване (NIH), са в основата на откритията в сферата на персонализираната
медицина, които в крайна сметка осигуряват по-добро лечение на пациентите.
Инвестициите в Американската администрация по храните и лекарствата (FDA), която служи
като портал за много персонализирани лекарствени продукти, които навлизат на пазара, са
също толкова важни, за да се улесни достъпът на пациентите до персонализирана
медицина. Последователното и стабилно финансиране на двете агенции гарантира, че
персонализираната медицина ще изпълни обещанието си за пациентите и здравната
система на САЩ.
➢

Цената на здравеопазването;

През 2016 г. правителството на Съединените щати започна да проявява интерес към
работата на групи като Института за клинична и икономическа оценка (ICER), който на база
на наличните доказателства, прави проучвания за стойността на терапиите, като има за цел
да предложи разумни цени за тях и да информира вземащите политически решения. ICER
и сходни на нея организации основават работата си на комплексни концептуални рамки,
съчетавайки извършването на оценка на клиничната стойност на дадено лекарство с
няколко други фактора.
Работата на PMC е насочена към това да гарантира, че подобни на ICER организации
отчитат предизвикателствата, свързани с оценката на стойността на лекарствата в областта
на персонализираните лекарства, когато извършват техните анализите.

Научна политика
Членовете на Коалицията се ангажират с много теми в областта на научната политика,
включително:
1. Сравнителна ефективност
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2. Геномика, насочена към потребителя
3. Здравни информационни технологии
4. Секвениране от ново поколение

1. Сравнителна ефективност
Изследванията за сравнителна ефективност (CER) помагат да се определи коя от
няколко здравни интервенции работи най-добре за даден проблем в здравеопазването.
Подобно на персонализираната медицина, целта на CER е да поддържа висококачествени,
основани

на

доказателства

решения

за

оптимална

грижа

за

пациента.

Ако

персонализираната медицина и изследванията на сравнителната ефективност са
съгласувани, те могат да оптимизират качеството на грижите за пациентите и да намалят
системните разходи. PMC работи в посока да гарантира, че това се случва.

2. Геномика, насочена към потребителя
Нарастващият брой на доставчиците на генетични тестове, предлагащи директно на
потребителите всичко - от сложна медицинска диагностика до профили на хранителни
добавки, създава усещане за възможност и предпазливост за много заинтересовани
страни.
PMC се стреми да информира и да дава възможност на потребителите да правят
внимателен избор при избора на генетични тестове.
3. Здравни информационни технологии
Широкото използване на електронни здравни досиета ще изиграе важна роля за
трансформацията на здравната система и ще даде възможност на пациентите и лекарите
да получават информация, на база на която да правят оптимални избор за лечение.
PMC активно подкрепя създаването на национална здравна информационна мрежа,
която да дава възможност за сигурен интероперативен обмен на цифрова биомедицинска
информация между различни заинтересовани страни.
4. Секвениране от ново поколение
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Секвенирането от ново поколение (NGS) е мощна технология, благодарение на която
е възможно да се изследват наведнъж милиони варианти на ДНК. Генерираната
информация може да бъде използвана в процеса на избор на една или друга терапия, както
и да служи като индикация за евентуално развитие на заболяване.
PMC заема активна позиция в дискусиите относно регулаторния надзор на тези нови
технологии, от 2015 г., и към настоящия момент продължава да се ангажира с темата.

Срещи за дискутиране на политики:
По време на заседанията на комисията по политики, членовете на PMC обсъждат и
определят приоритни за Коалицията политики и позиции. Тези срещи често включват
представители на Американската администрация по храните и лекарствата (FDA),
центровете за Medicare & Medicaid Services (CMS) и членове на Конгреса като гост-лектори.

Образование

Научни изследвания:
PMC ръководи изследователска програма, която има за цел подобряване на
персонализираната медицина чрез идентифициране на ключови приоритети в научните
изследвания и проучвайки клиничната и икономическата стойност на персонализираната
медицина при различни болести.

Публикации: доклади, обзори, бели книги и др.

Събития

Стажантска програма:
Стажантска програма за образование и застъпничество
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Коалицията за персонализирана медицина (PMC) винаги има нужда от мотивирани
стажанти, които да помогат в нейните дейности, свързанис с образованието и
застъпничеството.

Членство:
Около 20 институции, представляващи различни сектори на здравната система, са в
основата на сформирането и стартиране дейността на Коалиция за персонализирана
медицина, през 2004 г.
Коалицията се застъпва за промени, които ще доведат до увеличаване на
инвестициите в сферата на персонализираната медицина и ще улеснят нейното
възприемане, така че, както пациентите, така и здравната система да се възползват от
подобрената клинична грижа.

Текущи членове:
PMC включва представители както от академичната и индустриалната сфера, така и от
пациентски и здравни организации. Членството е отворено, но не ограничено, до
университети и академични медицински центрове, изследователски организации с
нестопанска цел, съответни търговски асоциации, групи за застъпничество за пациенти,
държавни служители, здравни организации, доставчици на здравни услуги, компании за
информационни технологии и много други.
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