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ProDuCt – Project Development Consulting JSC
Семинар
Дата: 01.12.2014 г. (понеделник)
Час: 11:00 – 12:30 часа
Място: Съвместен Геномен Център, гр. София, ул. „Драган Цанков“ №8,
Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Тема: Представяне на ProDuCt Prodject Development Consulting JSC и
обсъждане на възможности за общи бъдещи дейности със Съвместен
Геномен Център
Участници: ProDuCt - Анета Пиперкова, Гергана Кьосовска
СГЦ – акад. Атанас Атанасов и колектив
Дневен ред:
1. Презентация – ProDuCt - Project Development Consulting: Бизнес
модел и дейност в България
A. Кои сме ние?
 компания, действаща като доставчик на услуги в областта на
бизнеса, свързан с клиничната диагностика и здравеопазването
 дейност, фокусирана в областта на персонализираната медицина
(съпътстваща диагностика; Patient Care Programs)





Б. Персонализирана медицина в България:
персонализация в областта на раковите заболявания –
недребноклетъчен карцином на белия дроб (НДКБД), колоректален
карцинном (КРК), меланома, някои левкемии
прицелна терапия (лекарствени продукти) – реимбурсирана от НЗОК
съпътстваща диагностика (необходима преди прилагане на лечение)
– спонсорирана от фармацевтичните компании, имащи продукти за
прицелна терапия
молекулярно-диагностични тестове – извършвани в сертифицирани
лаборатории
В. ProDuCt – предлагани услуги: цялостна услуга, свързана с
процеса на осигуряване на съпътстваща диагностика при пациенти с
различни ракови заболявания
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 взимане и доставяне на биологичния материал (фиксирана във
формалин и парафинирана, FFPE туморна тъкан) до лабораторията,
в която ще се проведе изследването (съпътстващата диагностика)
 осигуряване на реактиви и консумативи, необходими за извършване
на изследването
 доставяне на резултати от проведените тестове до иницииращия
изследването лекар – специалист
 статистическа обработка и анализи на получените данни
 договори със специалистите, с които се работи
 дейност на територията на България, с потенциални възможности за
тестване на пациенти от/ в чужбина
Г. ProDuCt - oпит в осигуряването на съпътстваща диагностика при:
 пациенти с НДКБД – EGFR генетично тестване – обхват, резултат
и прицелна терапия, обработка и анализ на данни, проблеми,
алтернативи и подобрения;
 пациенти с мКРК – KRAS & NRAS генетично тестване – обхват,
резултат и прицелна терапия, обработка и анализ на данни;





Д. ProDuCt - проекти в развитие:
ALK тестване – съпътстваща диагностика при пациенти с НДКБД;
BRCA1 и BRCA2 генетично тестване - съпътстваща диагностика
при пациенти с овариален карцином, ОК;
HCV генотипизиране - при пациенти с хроничен хепатит С;
HER2 IHC тестване – анализ и оценка на валидност и повторяемост
на резултата, карцином на гърда, КГ
Е. ProDuCt - клиенти – фармацевтични компании, предлагащи
прицелни терапии в България, за които се изисква съпътстваща
диагностика
Ж. ProDuCt - партньорства – с различни структури (лаборатории,
болници, университети); с клинични патолози и специалисти в
областта на генетиката, молекулярната биология и диагностика в
София, Пловдив и Варна

З. ProDuCt – предимства:
 цялостна услуга от външен изпълнител
 партньорства и контакти
 гъвкавост и индивидуален подход
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 действие в съответствие с установените регулаторни норми и
изисквания
 база данни
 сертификати за качество
И. ProDuCt - пазарен дял – около 75%
2. Дискусия

