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Adenocarcinom acinar
Adenocarcinom ductal
Cancer celular de tranziție (sau urotelial)
Cancer cu celule scuamoase
Cancer de prostată cu celule mici

Cancerul de prostată apare atunci când
celulele anormale se dezvoltă în prostată și
este cel mai frecvent cancer la bărbați din
Statele Unite. Majoritatea cazurilor
progresează lent, odată cu detectarea
precoce, șansele unui tratament de succes
cresc. Testul de sânge al antigenului specific
prostatei (PSA) măsoară nivelul de proteine
din sânge produs de prostată și este utilizat
pentru a detecta orice anomalii din prostată.

Tipurile de cancer de prostată includ:

Înțelegerea cancerului
de prostată
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Examinările rectale digitale (DRE) ajută
medicii să detecteze orice anomalii ale
rectului cauzate de prostată.



Criochirurgie
Terapie cu ultrasunete concentrată de intensitate mare
Radioterapie cu fascicul de protoni
Terapia fotodinamică

În prezent, aproximativ 300 de studii clinice privind cancerul
de prostată sunt active în Statele Unite. Aceste studii
investighează noi tratamente și metode de detectare care
ar putea salva vieți în viitor, cum ar fi:

Participarea la un studiu clinic nu numai că progresează în
cercetarea atât de necesară, dar oferă pacienților acces la
aceste noi terapii inovatoare cu ani înainte de populația
generală.

Cum vă pot ajuta
studiile clinice
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GĂSEȘTE ÎNCERCĂRI
PENTRU CARE ESTE

ELIGIBIL ACUM

https://massivebio.com/search-for-clinical-trials


La Massive Bio, misiunea noastră este de a permite
pacienților cu cancer să aibă acces egal la terapii de vârf și
studii clinice, indiferent de locația lor și / sau stabilitatea
financiară. 

Sistemul nostru de potrivire a studiilor clinice cu inteligență
artificială (AI) conectează pacienții și medicii lor oncologi
tratați la studiile clinice în funcție de cazul lor unic de
cancer.

Înrolăm personal dedicat pentru a colecta dosarele
medicale și istoricul tratamentului și pentru a asocia
pacienții cu studiile eligibile în apropierea casei lor. Oferim
asistență completă pe tot parcursul procesului de înscriere
pentru a ne asigura că logistica este gestionată, astfel
încât să vă puteți concentra asupra sănătății
dumneavoastră.

Cum putem ajuta
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Massive Bio lansează primul centru de
comandă al studiilor clinice oncologice, în stil

NASA, din industrie

Institutul Național al Cancerului a atribuit un
contract pentru dezvoltarea unui instrument

de recrutare a studiilor clinice bazate pe
inteligență artificială bazată pe oncologie.

https://www.businesswire.com/news/home/20210113005051/en/Massive-Bio-Launches-Industry%E2%80%99s-First-NASA-Style-Oncology-Clinical-Trial-Command-Center-to-Disrupt-and-Accelerate-Trial-Enrollment-Featuring-72-Hour-Instant-Enrollment-from-Time-of-Patient-Identification
https://www.businesswire.com/news/home/20201217005144/en/Massive-Bio-Has-Been-Awarded-a-Contract-by-the-NCI-to-Develop-an-Oncology-Based-Artificial-Intelligence-Enabled-Clinical-Trial-Recruitment-Tool


Informații de contact
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Email: Support@massivebio.com Site-ul web: www.massivebio.com

Un avocat al pacientului vă va contacta în 24 de ore după
descărcarea acestui ghid pentru a discuta în continuare
eligibilitatea dvs. pentru studii clinice. Pentru a începe să
primiți rezultatele de potrivire ale studiilor clinice gratuite,
completați acordul Synergy-AI de mai jos.

SYNERGY-AI Clinical
Trial Matching

Fiona Evans
Avocatul principal al
pacientului
Telefon: 646.586.2753
Email: fevans@massivebio.com

Jackie Bement
Avocatul pacientului
Telefon: 646.453.7362
Email: jbement@massivebio.com

APLICAȚIA NOASTRĂ MOBILĂ VĂ POATE
AJUTA SĂ GĂSIȚI ÎNCERCĂRI CLINICE

Aplicația SYNERGY-AI
Cancer Clinical Trial Finder
este disponibilă acum în
magazinele IOS și Google
Play Stores.

https://www.facebook.com/massivebio
https://www.instagram.com/massive_bio/
https://www.linkedin.com/company/massive-bio/
https://twitter.com/MassiveBio
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https://apps.apple.com/us/app/synergy-ai-cancer-trial-finder/id1525463521
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.massivebio.ctf&hl=en_US&gl=US

