ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΗ ΙΑΤΡΙΚΉ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΚΔΌΤΗ

Μ

ια νέα χρονιά ξεκινά δυναμικά με το συγκεκριμένο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Εξατομικευμένη Ιατρική». Με δεδομένη την ψηλή
επισκεψιμότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού και την απήχηση που έχει το περιοδικό μέχρι τώρα
στην επιστημονική κοινότητα, τολμούμε να πούμε ότι
έχει ήδη καθιερωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στην
επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Μοναδικός στόχος του η διάδοση της ιδέας και των αρχών της εξατομικευμένης ιατρικής και θεραπείας, μέσα από συνεχή διεπιστημονικό διάλογο.
Μια αλλαγή που ο αναγνώστης ίσως αντιληφθεί από το
εξώφυλλο είναι ότι από το τεύχος αυτό, το 1ο του 2021,
η έκδοση του περιοδικού θα γίνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για την Υγεία» (Research and Educational Institute
for Health – RΕdI4HEALTH), ενώ η επιμέλεια της έκδοσης
παραμένει στα «ικανά χέρια» της ΖΙΤΑ Management.
Το 1ο τεύχος του 2021 καλύπτει θέματα, όπως η εφαρμογή του φορητού εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας
2MoBiL, το οποίο αναδείχθηκε στο πρώτο κιόλας τεύχος
του περιοδικού το 2019, σε συνδυασμό με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, στην εξατομίκευση της θεραπείας
με στατίνες, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης,
στο τεύχος αυτό περιέχεται μια εργασία ανασκόπησης

που αποσκοπεί να συνοψίσει συνολικά τον ρόλο της αξιοποίησης των -ομικών προσεγγίσεων στην εξατομικευμένη ιατρική και συγκεκριμένα της γονιδιωματικής, μεταγραφωματικής, πρωτεϊνωματικής, μεταβολομικής και
φαρμακογονιδιωματικής μεταξύ άλλων. Με δεδομένο ότι
κάθε ομική μέθοδος παρέχει διαφορετικές πληροφορίες
που σχετίζονται με την ασθένεια, η συνέργεια με τις παραπάνω κατευθύνσεις αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη
για την πρόβλεψη, την πρόληψη και την εξατομικευμένη
θεραπεία των ασθενειών στην εξατομικευμένη ιατρική
με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ενσωμάτωση της εξατομικευμένης ιατρικής στην κλινική πράξη.
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται επίσης το Φεστιβάλ Γενετικής και Εξατομικευμένης Ιατρικής, η φιλοσοφία της
διοργάνωσης αλλά και η δομή των δράσεων που περιλαμβάνει με σκοπό τη σφαιρικότερη ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν το πεδίο της εξατομικευμένης ιατρικής.
Για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ θερμά τον στενό μου
συνεργάτη και καλό φίλο Δρ. Μανούσο Καμπούρη, διευθυντή σύνταξης για την αμέριστη βοήθειά του στην
επιμέλεια των άρθρων που περιλαμβάνονται στο τεύχος
αυτό και, όπως πάντα, τους συγγραφείς των άρθρων που
φιλοξενούνται στο τεύχος αυτό.
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