תוכן שיווקי

עולם של טיפולים ותרופות מחזית
המדע מכל העולם ,נפתח לחולי
הסרטן בארץ
ניר ארז ,מייסד טרייל-אין פארמה ,וצוות של שבעה אונקולוגים בכירים ,מאתרים ברחבי העולם בהתאמה אישית
אופציות טיפול מתקדמות בחזית המדע לחולי סרטן | יצחק רביחיא ,צילום :בני גם זו לטובה

ח

ולת סרטן שד גרורתי ,הלנצח תאכלי חרב?!
הבחירה לקחת שליטה על מה שקורה,
לאסוף חומרים ומידע ולהיות מעורבת
בבחירת הטיפולים ,היא שלך ורק שלך.
ממש כמו בסיפור של "פרח לב הזהב" :קחי
שליטה ,היי אקטיבית ,היי מעורבת בבחירת הטיפולים שלך,
אספי חומרים ומידע ,קבלי את העובדה שאין אדם שיודע
הכל ודעי שאת לא לבד.
טרייל-אין פארמה (  (TRIAL•IN Pharmaהיא מפעל חיים חדש
של המייסד ניר ארז .בהתאמה אישית לכל חולה סרטן ,טרייל-אין
פארמה מאתרת בכל רחבי העולם טיפולים ותרופות המובילים את
חזית המלחמה בסרטן ושניתן להציע לחולה בנוסף לפרוטוקולים
הסטנדרטיים .לאחר איתור הטיפולים ,על החולה והאונקולוג
המטפל לקיים דיון רציני ומעמיק בו נסקרות גם אופציות הטיפול
הנוספות המופיעות בדו"ח מסודר ,ויחד מחליטים על הטיפול
המתאים ביותר עם סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר ,כשמטרת
הטיפול היא הצלת חיים ,הארכת חיים ושמירה על איכות חיים.
לאחר קבלת ההחלטה הטיפולית עם האונקולוג ,טרייל-אין פארמה
מספקת את הליווי המקצועי-רפואי הנדרש ,עד שחולה הסרטן
מקבל בפועל את הטיפול ,בכל מקום ברחבי העולם ,כולל בישראל.
בסופו של דבר ,המטרה היא שחולה הסרטן יקבל את הטיפול הלכה
למעשה ולא רק יידע שהוא קיים.
לחולי סרטן גרורתי "זמן" הוא משאב קריטי ומוגבל  -ככל שנוקף
הזמן ,המחלה מתקדמת ,וככל שמתקדמת ,כך סיכויי ההצלחה
הטיפולית הולכים וקטנים .לפיכך ,חשוב שהחולה יקבל את הטיפול
בעל סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר ,כמה שיותר מוקדם למחלתו
הגרורתית ,כלומר ,בקווי הטיפול הראשונים .חשוב במיוחד שאותו
חולה לא יפספס מתחת לרדאר מידע על טיפול כזה ,בפרט כשהוא
עשוי להרוויח מטיפול כזה שנים לפני האישור הרגולטורי על
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ניר ארז ,טרייל-אין פארמה

ידי רשויות בריאות מוכרות בעולם ,כמו רשות המזון והבריאות
האמריקאית ,ה.FDA -
ניר ארז מציין כי מדי שנה נפטרים בישראל יותר מ 11,000-אנשים
ממחלת הסרטן ומשאירים אלפי משפחות עם התמודדות קשה
מנשוא של כאב האובדן וגעגועים עזים .העומס הרב במערכת
הבריאות מקשה על עובדיה לעקוב אחר ההתפתחויות והמידע
העצום המצטברים כל יום בחקר הסרטן באשר לטיפולים ולתרופות
שמובילים ויובילו בעתיד את המלחמה בסרטן .מדובר בהזדמנות
להרוויח חיים מתרופות ומטיפולים מתקדמים אלה ,וכדאי לדעת
שהם גם ניתנים ללא עלות במסגרות של מחקר וחמלה.

מנתוני הלמ"ס ,נכון ל ,2014-נפטרו מסרטן שד בישראל כ 90-נשים
בכל חודש 3 ,נשים ביום .זאת ועוד :על פי ארגון הבריאות העולמי,
 1מתוך  4חולות עם סרטן שד גרורתי ,תשרוד  5שנים .מול נתונים
אלה המערכת הרפואית העמוסה בישראל חשופה רק לכ–2%
מהמחקרים בסרטן הפתוחים והזמינים ברחבי העולם ,המציעים
את הטיפולים המתקדמים ביותר .בטרייל-אין פארמה לעומת זאת,
מצליחים להגיע לאלפי המחקרים ,הטיפולים והתרופות הפתוחים,
וזמינים עבורכם בכל רחבי העולם .טריייל-אין פארמה מקדישה
את הזמן ,הידע והניסיון לסייע לחולי סרטן .המידע המופק בדו"ח
רפואי אישי עבור החולה עשוי לשמש בהמשך את האונקולוג
ואת החולה ומשפחתו ,להשגת הטיפולים המתקדמים גם מחוץ
למסגרות של מחקרים ובישראל .כך נחסך מהחולה הצורך לטוס
לחו"ל לקבל את הטיפול ,אותו הוא מקבל כאן .ניר ארז" :ההצלחה
שלנו במציאת טיפולים לעשרות חולי סרטן שפנו אלינו עד כה
היא  100אחוז".
ניר ארז ,כימאי בהכשרתו ,בעל ניסיון נרחב בתחום הסרטן
והיכרות רבת שנים עם האונקולוגים והטיפולים השונים לסרטן,
הקים מפעל חיים ייחודי הממוקד בחולה הסרטן עצמו ,כשלצדו
צוות של שבעה אונקולוגים בכירים .לדבריו ,ידוע שמערכת
הבריאות הגיעה לקצה גבול היכולת שלה ,ועל אף מאמציה
המבורכים ,מצוקת חולי הסרטן זועקת לשמים .חשוב שהחולים
ומשפחותיהם יפעלו לממש את זכותם וכבודם במציאת טיפולים
נוספים מהמתקדמים ביותר בעולם .ניר ארז מגלה כי הקים את
טרייל-אין פארמה בעקבות תחושת החמצה ,לאחר מותה של
אמו ממחלת הסרטן ,ובמטרה לסייע לחולי סרטן אחרים ובני
משפחותיהם במאבקם במחלה.
לפרטים ויצירת קשרwww.trial - in . co . il ,072-3902977 :
או בדף הפייסבוקwww. facebook . com/trialinpharma :
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