
Przewodnik po
badaniach
klinicznych
raka prostaty
Massive Bio, Inc. 



gruczolakorak groniasty
gruczolakorak przewodowy
Rak komórek przejściowych (lub nabłonka
dróg moczowych)
Rak płaskonabłonkowy
Drobnokomórkowy rak prostaty

Rak prostaty występuje, gdy w prostacie
rozwijają się nieprawidłowe komórki i jest
najczęstszym nowotworem u mężczyzn w
Stanach Zjednoczonych. Większość
przypadków postępuje powoli, a wczesne
wykrycie zwiększa szanse na skuteczne
leczenie. Test krwi na antygen swoisty dla
prostaty (PSA) mierzy poziom białka we krwi
wytwarzanego przez prostatę i służy do
wykrywania wszelkich nieprawidłowości w
obrębie prostaty.

Rodzaje raka prostaty obejmują:

Zrozumienie raka
prostaty
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Cyfrowe badania odbytnicze (DRE)
pomagają lekarzom wykryć wszelkie
nieprawidłowości w odbytnicy
spowodowane przez prostatę.



Kriochirurgia
Terapia ultradźwiękowa o wysokiej intensywności
Radioterapia wiązką protonów
Terapia fotodynamiczna

W Stanach Zjednoczonych prowadzonych jest obecnie
około 300 badań klinicznych nad rakiem prostaty. W
ramach tych prób badane są nowe terapie i metody
wykrywania, które mogą ratować życie w przyszłości, takie
jak:

Udział w badaniu klinicznym nie tylko rozwija bardzo
potrzebne badania, ale daje pacjentom dostęp do tych
nowych innowacyjnych terapii na wiele lat przed populacją
ogólną.

Jak badania 
kliniczne mogą pomóc
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ZNAJDŹ WERSJE WERSJI PRÓBNE,
NA KTÓRE UMOŻLIWIASZ TERAZ

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


W Massive Bio naszą misją jest umożliwienie pacjentom
chorym na raka równego dostępu do najnowocześniejszych
terapii i badań klinicznych, niezależnie od ich lokalizacji
i/lub stabilności finansowej.

Nasz system dopasowywania badań klinicznych
wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI) łączy pacjentów i
ich leczących onkologów z badaniami klinicznymi zgodnie z
ich unikalnym przypadkiem raka. 

Zatrudniamy dedykowany personel do zbierania
dokumentacji medycznej i historii leczenia oraz
dopasowywania pacjentów do kwalifikujących się badań w
pobliżu ich domu. Zapewniamy pełne wsparcie podczas
całego procesu rejestracji, aby zapewnić obsługę
logistyczną, dzięki czemu możesz skoncentrować się na
swoim zdrowiu. 

Jak możemy pomóc
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Massive Bio uruchamia pierwsze w branży
centrum dowodzenia onkologicznymi
badaniami klinicznymi w stylu NASA

National Cancer Institute przyznał kontrakt
na opracowanie narzędzia do rekrutacji badań
klinicznych opartego na sztucznej inteligencji

opartego na onkologii

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


Informacje kontaktowe
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Email: Support@massivebio.com Stronie internetowej: www.massivebio.com

Rzecznik pacjentów skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin
po pobraniu tego przewodnika, aby dokładniej omówić, czy
kwalifikujesz się do badań klinicznych. Aby zacząć
otrzymywać bezpłatne, dopasowane wyniki badań
klinicznych, wypełnij poniższą umowę Synergy-AI.

Dopasowanie do badań
klinicznych SYNERGY-AI

Fiona Evans
Główny rzecznik pacjentów
Telefon: 646.586.2753
Email: fevans@massivebio.com

Jackie Bement
rzecznik pacjenta
Telefon: 646.453.7362
Email: jbement@massivebio.com

NASZA APLIKACJA MOBILNA MOŻE
POMÓC ZNALEŹĆ BADANIA KLINICZNE

Aplikacja SYNERGY-AI
Cancer Clinical Trial Trial
Finder jest już dostępna w
sklepach IOS i Google Play.
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https://www.instagram.com/massive_bio/
https://www.linkedin.com/company/massive-bio/
https://twitter.com/MassiveBio
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
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

