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Iššūkis Nr. 1

REGULIAVIMO PRITAIKYMAS NAUJOVĖMS
Reguliavimo standartai ir procesai, kurie puikiai veikė seniems vaistams, nebūtinai 
veiks nuolat besikeičiant technologijoms ir gydymo būdams. Valdžios institucijų 
funkcijos ir kompetencijos turės išsiplėsti, o priimant sprendimus dėl naujų vaistų, 
medicinos technologijų kainodaros, kompensavimo, sveikatos paslaugų apimties ir 
išlaidų bus būtina įtraukti pačių pacientų, kompanijų suteikiamus didžiuosius duomenis 
(angl. big data)

Iššūkis Nr. 3

ETIKOS KLAUSIMŲ SPRENDIMAS
Vystantis naujausioms technologijoms iškils ir naujų etinių klausimų. 
Valstybėms reikės užkirsti kelią su technologijų naujovėmis, genetine inžinerija ir 
kūno tobulinimu ateisiančiai genetinei diskriminacijai.  Ji lengvai atsirastų, jei, 
pavyzdžiui, netyčia būtų paviešinti genetiniai duomenys, kuriuose užkoduoti polinkiai į 
ligas, protiniai gebėjimai, potenciali gyvenimo trukmė. Reikės spręsti ir galimas 
nelygybės problemas, iškilsiančias, kai vieni galės naudotis naujausiomis gyvenimo 
kokybę ir trukmę didinančiomis technologijomis, o kitiems dėl lėšų trūkumo tai bus 
neprieinama

Iššūkis Nr. 4

KONKURENCIJOS INDUSTRIJAI 
UŽTIKRINIMAS
Svarbiausias progreso ekonomikoje variklis – konkurencija. Politikos formuotojams 
jau dabar reikia galvoti, kaip ateityje, technologijų rūšims ir mastams didėjant, reiks 
užtikrinti vienodas galimybes įėjimui į rinką ir kompensuojamų vaistų bei medicinos 
technologijų sąrašus. Be naujų žaidėjų įėjimo į rinką dideliu iššūkiu išliks ir jau 
egzistuojančios industrijos konkurencingumo užtikrinimas, sąlygų jai investuoti ir kurti 
naujus produktus sukūrimas

Ketvirtoji industrinė revoliucija gali atnešti tokią klasinę visuomenę, 
kokios pasaulis nematė jau daugiau nei šimtą metų
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IV industrinėje revoliucijoje laimės tos šalys, kurios sugebės greitai 
ir dinamiškai pritaikyti savo teisinį reguliavimą naujoms 
technologijoms ir ūkio šakoms
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Iššūkis Nr. 2

DUOMENŲ SAUGUMAS
Robotizacija, personalizuota sveikatos apsauga, visų duomenų apie ligos istoriją 
saugojimas „debesyje“, kiekvieną žmogaus žingsnį fiksuojantys dėvimi sveikatos 
stebėsenos įrenginiai, duomenų apie genetinius tyrimus kaupimas – visos naujovės 
yra susijusios su informacijos kaupimu ir jos apdorojimu. Neišvengiamai bus 
susiduriama su įsilaužimais į duomenų bazes, duomenų nutekėjimu. Nors visiškai 
užtikrinti, pavyzdžiui, genetinį privatumą yra praktiškai neįmanoma, tačiau valstybės 
turės ieškoti naujų priemonių duomenų apsaugos užtikrinimui


