
Pacientul virtual

VIITORUL ÎN MEDICINĂ.   
Pătrundem, în 
exclusivitate, în culisele 
celui mai promițător 
proiect european din 
domeniul medicinei 
personalizate: IT Future 
of Medicine. Împreună cu 
profesorii Hans Lehrach 
și Hans Westerhoff
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Liderii de opinie europeni discută despre provocările medicinei personalizatePLUS.
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ANESTEZIE {I TERAPIE INTENSIVÃ: Analgezicele orale pentru durerea 
post-operatorie BOLI INFEC}IOASE: Anticorpii recunosc glucidele de pe suprafa]a 
HIV CARDIOLOGIE: Terapia cu celule de la nivelul m`duvei osoase în infarctul 
miocardic;  Sodiul [i potasiul urinar [i riscul de evenimente cardiovasculare; Evaluarea 

cardiografic` a cardiotoxicit`]ii tratamentului pentru cancer DIABET ZAHARAT, NUTRI}IE {I BOLI 
METABOLICE: Nivelul glucozei este asociat cu riscul de demen]`; Obezitatea [i subponderalitatea sunt 
determinate de aceea[i gen` ENDOCRINOLOGIE: Inhibitorii pompei de protoni  scad eficacitatea 
bifosfona]ilor orali GASTROENTEROLOGIE: Esocardiomiotomia Heller laparoscopic` nu este superioar` 
dilata]iei pneumatice în tratamentul acalaziei GENETICÃ MEDICALÃ: Leg`tura dintre obezitate [i 
metabolismul glucozei este realizat` prin microARN OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE: Inhibitorii selectivi ai 
recapt`rii serotoninei cauzeaz` malforma]ii congenitale ONCOLOGIE MEDICALÃ: Un nou model celular 
pentru oncogeneza timpurie
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Bolile rare: multe 
întreb`ri, pu]ine 
r`spunsuri. Pentru 
moment

perspective



momentul

Berlin, 9 feBruarie 2012.
Membrii consorțiului iTfoM s-au reunit într-o sesiune de lucru la Berlin, la 

începutul acestui an. În cele două zile de dezbateri au luat naștere idei care 
vor schimba fundamental medicina, așa cum o știm noi astăzi
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editorial

Dr. Marius Geant`  
marius.geanta@kolmedia.ro

„Prin 
ITFoM, am 
putea crea 
o revolu]ie 
în 
medicin`. 
Poate una 
chiar mai 
mare decât 
accesul 
omului pe 
Lun`“
Prof. Dr. Hans 
WesterHoff, 
coordonator al 
platformei de integrare 
din cadrul ITFoM

 | Februarie 20124

Dac` iarna aduce cu sine la Gastein re-
laxarea prin binomul schi-therme, toamna 
este cea care vine cu inspira]ia, cu inova]ia, 
cu privirea în viitor. Forumul care reune[te la 
fiecare început de octombrie elita medical` 
european` propune anual cel pu]in câte un 
subiect a c`rui profunzime poate fi cel mult 
b`nuit`, nicidecum p`truns` atât de facil.

Era prima zi a întâlnirii din 2011, spre 
sear`, când o sticl` cu ap` mineral`, pe care 
o aveam în mân`, i-a atras aten]ia unui domn 
c`runt, mic de statur`, dar care deborda 
de o energie fantastic`. “Unde a]i g`sit acel 
obiect minunat?”, m-a întrebat, privind cu 
ochii pofticio[i [i buzele uscate c`tre sticl`. 
“În sala de pres`, e acolo”, îi spun, ar`tând 
spre locul aflat la numai câ]iva metri. “E nor-
mal, doar sunte]i om de media, ave]i toate 

drepturile, nu ca noi”, izbucne[te în râs dom-
nul respectiv, privind cu uimire badge-ul pe 
care scria “Hipocrate România”. A fost prelu-
diul unei discu]ii informale, care s-a prelun-
git pe durata acelei pauze, pân` în momen-
tul în care aveam s` constat`m [i eu, [i dom-
nul, [i  ceilal]i oameni care s-au ata[at discu -
  ]iei c` urma s` avem aceea[i destina]ie: sala 
în care avea s` se discute despre viitorul me-
dicinei. 

Viitorul în medicin` are un nume: 
ITFoM

Iar mirarea a fost cu atât mai mare cu 
cât domnul cu apa mineral` se afla la pre-
zidiu, iar pe cartonul din fa]a sa se putea citi 
clar: Prof. Dr. Hans Westerhoff. Nu insist asu-
pra celorlalte subiecte ale sesiuni, pe care le 
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vom dezbate pe larg în edi]ia viitoare a revis-
tei Hipocrate, ci voi încerca s` descriu ceea 
ce nici fotografii evenimentului nu au reu[it 
s` surprind`: pe fe]ele oamenilor din sal` se 
puteau citi simultan uimirea, fascina]ia, in-
teresul, curiozitatea, respectul, ca reac]ie la 
prezentarea profesorului Westerhoff despre 
proiectul IT - Future of Medicine. “Nici noi nu 
ne imagin`m cât de departe putem ajunge”, 
aveau s` spun`, ulterior, al]i oameni implica         ]i 
în derularea acestui gigantic proiect, produs 
al min]ilor str`lucite din medicin`, biologie, 
genetic`, dar [i tehnologia informa]iilor. Pe 
lâng` provoc`rile pe care le presupune deru-
larea în sine a proiectului ITFoM, îns`[i exis-
ten]a sa este de natur` s` pozi]ioneze Uniu-
nea European` drept principalul vector [tiin-
  ]ific al medicinii viitorului. 

Totul despre medicina 
personalizat`

Ancora]i în cotidian, nu suntem con[ti -
en    ]i c` tr`im într-o Uniune a Inova]iei. Un ter-
men, inova]ia, adus din ce în ce mai mult în 
prim-plan, în ultimii ani, prin eforturile doam-
nei dr. Ruxandra Dr`ghia Akli, director gene-
ral al Directoratului de S`n`tate din cadrul 
DG Research al Comisiei Europene. Doam-
na Dr`ghia-Akli a fost catalizatorului primu-
lui eveniment major organizat de Comisia 
European` cu privire la medicina personali-

zat`, tot anul trecut. Raportul acestui eveni-
ment de dou` zile este sumarizat în edi]ia de 
fa]` a revistei, oferind o perspectiv` unic` [i 
un cadru general privitor la medicina viito-
rului, preg`tind astfel terenul pentru specta-
colul ideilor din interviurile cu profesorii Le-
hrach (coordonatorul ITFoM) [i Westerho-
ff (coordonator al platformei de integrare a 
proiectului). Poate sunt subiectiv, dar sunt 
printre cele mai reu[ite interviuri ap`rute vre-
odat` în revista Hipocrate. De valoarea lor 
ne vom convinge an de an, de acum înain-
te, pe m`sur` ce ITFoM va ie[i din zona pu]in 
abstract` a începutului [i va deveni parte din 
via]a noastr`, ca medici sau ca pacien]i.

Eram deja în Europa. Acum o 
ar`t`m mai bine

Simbolic, subiectul despre ITFoM apa-
re în edi]ia revistei Hipocrate din februarie 
2012, prima care prezint` noua identitate vi-
zual` Hipocrate. Dup` 6 ani, a venit momen-
tul pentru a urca o treapt` în via]a brandului 
Hipocrate. Noua identitate vizual` reprezint` 
mai mult decât o elaborat` alc`tuire grafic`. 
Mai modern`, mai elitist`, mai european`. 
Ci se constituie într-un puternic purt`tor de 
mesaj pentru valorile pe care le promov`m, 
lun` de lun`, înc` de la început. Eram deja 
în Europa, iar de la acest moment istoric o [i 
ar`t`m mai bine.
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De la colegi 
pentru 
colegi

Dând o înaltã apreciere activitã]ii pe care 
o desfã[ura]i, clinica noastrã a dezvoltat 
un program special pentru orice coleg me-
dic, constând într-un discount de 25% Din 
valoarea proceDurilor.

cu o solidã experien]ã de mai bine de 15 ani 
în clinici din Germania [i elve]ia, medicii 
no[tri oferã tratamente performante, având 
competente speciale în tratarea parodonto-
zei [i implantologie. 

cabinetele pentru copii sunt decorate spe-
cific vârstei, cu motive de basm, iar perso-
nalul este anume specializat în tratamente 
pentru copii. pentru cã nu se folose[te freza 
dentarã, copiii î[i vor dori sã revinã la noi. 

oferim garan]ie de 24 luni, avem orar fle-
xibil adaptat programului dumneavoastrã, 
rãspundem non-stop solicitãrilor prin asigu-
rarea urgen]elor.

vã a[teptãm la una dintre adresele:

 Unirea - Str. Ionescu Gion 4, Sector 3
 Doroban]i - Calea Doroban]ilor 208, Sector 1

Programãrile pot fi efectuate la numerele de 
telefon:
021 320 0151; 021 231 8856
0728 387 373; 0720 199 999

 sau pe site-ul: www.germandentist.ro
indicând codul „coleG la prima vizitã“
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