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EXCLUSIVITATE
Acasă la profesorul Christian de Duve, laureat al
Premiului Nobel în același an cu George-Emil Palade

EDI}IE SPECIALÃ LINDAU NOBEL MEETING

Simfonia științei

Eco-lider

Februarie 2014

În ce direcție merge medicina? Am aflat și vă
spunem de la 37 laureați ai Premiului Nobel,
reuniți la Lindau Nobel Meeting 2014.

Hipocrate iPad

EXCLUSIV: Profesorul Harvey Feigenbaum este
considerat părintele ecocardiografiei moderne

Revista este acum la degetul tău.
La propriu

Pentru pacienți
În fiecare zi a practicii noastre trebuie să avem în
centru pacientul și nevoile acestuia. Va ajutăm, cu
mijloacele noastre, cu fiecare prilej

Profesorul Feigenbaum crede c` "ecografia
va continua s` fie structura de rezisten]` a
imagisticii cardiace, în viitorul previzibil"

M-HEALTH: drumul către medicina personalizată și participativă în cardiologie
M-health deschide posibilitatea personalizării tratamentului pentru fiecare pacient în
parte. Există bolnavi, nu boli, iar acum
medicii pot folosi telefoanele mobile pentru
a avea informații despre fiecare dintre noi

PROIECT EDITORIAL SUSȚINUT DE:

asd as dasd a

Martin Cooper, omul care a inventat telefonul mobil, în
urmă cu 41 de ani, într-un dialog cu revista Hipocrate despre
viitorul tehnologiilor mobile în sănătate

Accesul egal la
tratament al
pacienților cu
hemofilie din
Europa

RAPORTUL DE GARDĂ
ESENŢIALUL ÎN PNEUMOLOGIE
Administrarea concomitentă de macrolide poate
creşte toxicitatea statinelor  Afatinib
îmbunătăţeşte controlul neoplasmului pulmonar
fără celule mici  Medicamentele care inhibă
secreţia gastrică acidă scad declinul funcţiei

pulmonare din fibroza pulmonară idiopatică 
Embolia pulmonară, supradiagnostictă prin
angiografie CT  Poluarea atmosferică, chiar şi
la niveluri scăzute, creşte riscul de cancer
pulmonar  Screeningul cancerului pulmonar se
justifică doar în cazul persoanelor cu risc crescut

Primești cel puțin 15 ediții în fiecare an
- 6 ediții regulate
- cel puțin 9 ediții speciale (pentru cele mai
importante evenimente științifice mondiale)

Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1974

„Medicina viitorului este
medicina celor 4P“
Ce rămâne în urma vizitei în România a
profesorului Luc Montagnier, laureat al premiului
Nobel pentru Medicină în anul 2008, pentru
descoperirea HIV

Un articol exclusiv, scris de dr. Marius Geantă

EXCELEN}Ã. Filarmonica din Viena a
completat atmosfera grandioas` de la Lindau.
Ca [i muzica, medicina “se aude” mult mai
bine dac` este practicat` în echip`

Prof. Dr. Christian de Duve
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Raportul de gardă
BOLI INFECȚIOASE: Terapia antiretrovirală scade incidența tuberculozei la pacienții infectați cu
HIV CARDIOLOGIE: ESC 2012 - noi recomandări privind fibrilația atrială GASTROENTEROLOGIE:
Agenții biologici administrați pentru bolile inflamatorii intestinale cresc riscul de melanom
NEUROLOGIE: Zonisamida, eficientă în monoterapie în epilepsia la debut ONCOLOGIE: Una din
cinci femei operate conservator pentru cancer mamar necesită reintervenţie PSIHIATRIE: Șomajul,
risc pentru suicid, mai cu seamă la bărbați
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