
57/190

13,6 g

3 mg

12

KIBORGIZACIJA

Kiborgas – organizmas, kuriame yra 
organinės ir dirbtinės kilmės organų, 
audinių, kūno dalių. Ateityje žmonės 
didins savo kūno galimybes 
implantuodami naujus, nenatūralios 
kilmės organus, kūno dalis

VIRTUALIZACIJA

Daugelį įprastų medicinos procedūrų 
ateityje pakeis nuotolinės (nuotolinis 
gydymas, nuotolinė apžiūra, namų 
diagnostika, telemedicina, diagnostika 
realiuoju laiku operacinėje ir pan)

MULTIFUNKCINIS GYDYMAS IR 
TYRIMAI

Gydymas, diagnozavimas ateityje vyks 
vienu metu – pavyzdžiui, multifunkcinė 
radiologija vienu metu leis įvertinti kelis 
arba iškart visus simptomus, 
biomarkerius, medicinines patologijas

PASIDARYK PATS (ANGL. 
DO-IT-YOURSELF) TECHNOLOGIJOS

Ateityje bus paprasta vaistus, 
biomedžiagas spausdinti 3D spausdintuvu 
– tam reikės žinoti tik cheminę formulę 

DIRBTINIS INTELEKTAS
 
Dirbtinis intelektas gydytojams leis 
paprasčiau priimti sprendimus dėl 
gydymo, o daugeliui klinikinių tyrimų 
nebereikės žmonių - jie bus atliekami 
naudojantis tik mikroschemomis, 
imituojančiomis biologinius 
organus

ATEITIES
TENDENCIJOS
SVEIKATOS
APSAUGOJE

PERSONALIZUOTA SVEIKATOS 
APSAUGA

Medicininiai sprendimai, 
technologijos, vaistai ateityje 
kiekvienam pacientui bus pritaikomi 
individualiai pagal poreikius, genuose 
užkoduotus polinkius į įvairias ligas, 
gyvenimo trukmę ir pan. Turint visą 
genetinę informaciją tobulės reikalingų 
naujų vaistų kūrimas konkretiems 
pacientams dar iki to, kai jie bus 
registruoti ir kompensuojami

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
ĮRENGINIAI

Išmanieji laikrodžiai, specialios 
mobiliosios aplikacijos ir pan. 
motyvuos žmones savanoriškai sekti 
ir gerinti savo sveikatos būklę. Šios 
aplikacijos jau yra populiarios ir dabar 
(pvz. FitBit, Apple Watch). Ateityje 
pacientams bus beveik neįmanoma 
nesilaikyti gydytojo paskirto gydymo, 
nes jo veiksmus šeimos nariams arba 
pačiam gydytojui bus galima stebėti 
dėvimų arba implantuotų įrenginių 
pagalba. Tokių įrenginių pavyzdžiai: 
praryjami sensoriai, kūno dalyse 
įmontuojami davikliai, dėvima e-oda, 
multifunkciniai medicininiai įrenginiai

ROBOTIZACIJA 

Ateityje robotai – asistentai 
galės pakeisti žmones slaugos, 
chirurgijos, kitose medicinos 
srityse, taip atpigindami priežiūrą 
ir sveikatos paslaugas. Atsiras ir 
autonomiškai žmogaus kūne 
veikiantys robotai – nanorobotai, 
kurie veiks kraujo sistemoje ir 
galės iš vidaus atkurti audinius, 
diagnozuoti ir spręsti kitas 
sveikatos problemas

DIZAINERIŲ VAIKAI
(ANGL. DESIGNER BABIES)

Tai - vaikai, kuriems genetinės 
inžinerijos būdu dar embrione 
užtikrinamos geriausios įmanomos 
kombinacijos ne tik išvengiant 
paveldimų ligų ar fizinių trūkumų, bet 
ir apsprendžiant būsimo vaiko 
išvaizdą. Tačiau ši technologija gali 
atnešti etines ir paslaugų 
prieinamumo užtikrinimo problemas 

PRIEINAMOS
INOVACIJOS
LIETUVOS
PACIENTAMS


