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Obiective 

În timpul sarcinii, testarea TORCH trebuie individualizată, iar recomandările medicale trebuie efectuate 
cu exactitate din cauza consecințelor care pot fi fatale pentru făt [1]. Proiectul își propune să dezvolte un 
sistem de sprijin inteligent atât pentru părinți, cât și pentru femeile care doresc să conceapă. Sistemul se 
bazează pe tehnologiile informaționale moderne existente la compania implicată, cum ar fi CloudView, 
Constellations și Web Development [2]. 

Metode 

Această cercetare face parte din 
proiectul TORCH, care are ca scop 
facilitarea comunicării dintre 
pacienți și medici. Ea dezvoltă site-
ul specializat pentru TORCH, o 
aplicație pentru dispozitive 
inteligente și o bază de cunoștințe 
dedicată. Platforma Word Press 
integrează funcționalități multiple, 
așa cum sunt prezentate în Figura 
1, în funcție de rolurile utilizatorilor 
(cum ar fi calculul sarcinii pentru 
viitoarele mame) și afișează 
conținut personalizat. 

       Figura 1. Platforma TORCH 

Rezultate 

În cadrul platformelor TORCH, 
definim riscul de infecții congenitale și 
conținutul adaptat pentru fiecare tip 
de utilizator: viitorii părinți, părinții 
copiilor cu boală TORCH sau 
utilizatorii simpli. Abordarea în cadrul 
platformei TORCH este adaptată 
pentru un public larg, având un 
dicționar medical integrat pentru o 
difuzare mai ușoară a conținutului. În 
plus, noi împărțim, de asemenea, 
date statistice referitoare la acest 
subiect pentru fiecare județ într-o 
manieră vizuală prietenoasă, după 
cum se arată în figura 2. 

Concluzii 

Proiectul TORCH este o abordare menită să informeze populația cu privire la  
investigaţiile medicale prenatale și să ofere îndrumare atunci când este necesar, fără nici o 
responsabilitate în ceea ce privește diagnosticul medical. Scopul său este, de asemenea, să faciliteze 
comunicarea dintre pacienți și medici și să sublinieze importanța asistenței medicale permanente. 

Figura 2. TORCH date statistice 


