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A "Hartmann Zukunftsforum 2018" megrendezésére a Paul Hartmann AG
megalapításának 200. évfordulója alkalmából, 400 egészségügyi dolgozó –
gyógyszerészek, orvosok, ápolók – és politikusok részvételével Heidenheim-ban került
sor. A nyitórendezvényen Dr. Eckart von Hirschhausen orvos és Sven Gábor
Jánszky trendkutató ütköztette nézeteit.
Dr. Eckart von Hirschhausen közismert orvos és moderátor, „A humor segít a
gyógyításban” alapítvány alapítója szerint a digitalizáció körül túl nagy a felhajtás.
Az utóbbi két évszázad során az emberek között távolság keletkezett és minden a
sztetoszkóp feltalálásával kezdődött. Korábban az orvos a beteg mellkasára hajolt, úgy
hallgatta meg szívverését és lélegzetét. A technicizálódás azóta fokozódott. Egyre
inkább veszendőbe megy az intimitás. A tudományellenes alternatív medicinát egyre
kevésbé, sőt egyáltalán nem veszik komolyan, de az utóbbi évtizedekben a
tudományos adatok iránti bizalom is megrendült. Hirschhausen szerint a fokozódó
eltávolodás, a digitalizálás és technika mellett „táncot vagy zenét” kellene felírni.
Egyre több röntgenfelvétel helyett beszélgetni kellene. A beszélgetés gyógyszer
módjára hat.
Sven Gábor Jánszky trendkutató, a ThinkTank Trendinstitut 2b AHEAD alapítója
és elnöke korántsem nem állítja, hogy a jövőben a digitális egészségügy lesz a
legnagyobb vívmány. A nagy változásokat hozó tulajdonképpeni témák: a genetikai
elemzés, a genom-editing, a mesterséges intelligencia, ill. a "brain upload".
A trendkutató számára az olyasmik, mint az ápolás, az egészségi és táplálkozási
problémák mellékesek. Ezekre a jövőben találnak megoldást. Az emberek tovább
fognak élni és a mainál kellemesebb életvitelt folytatnak majd. A rózsás kilátások
magyarázata, hogy lehetővé válik a hibás gének kiiktatása és a hibák gyógyítása, így a
jövőben fertőző betegségek sem törnek ki.
Ha valakinek új szívre lenne szüksége, már nem kell tartania a várólistán való
rettegéstől. A kutatók már most azon dolgoznak, hogy emberi szövetből megfelelő 3D
szívet nyomtassanak.
Sven Gábor Jánszky mottója: „Jobb a félig tele pohár víznek örülni, mint a félig
üres miatt siránkozni.”

