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Senstanti visuomenė sukuria dvigubą spau-
dimą – pirma, valstybės didesniam skaičiui 
žmonių turės mokėti pensijas bei aprūpinti 
kitomis socialinėmis reikmėmis, antra, bus 
mažiau darbingo amžiaus asmenų, kurie yra 
pagrindiniai mokesčių mokėtojai.

Europai ši problema labai aktuali, todėl ji         
atsispindi daugelyje strateginių dokumentų. 
Kaip vieną pagrindinių išeičių, šiai dienai Euro-

pos Sąjunga mato informacinių ir                          
komunikacinių technologijų (IKT) naudojimą. 
Europos Sąjunga skaičiuoja, kad vien IKT ir 
telemedicinos integravimas į sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą leis padidinti visos 
sistemos našumą bent 20 proc. Europos Sąjun-
ga taip pat mato didelį potencialą viešojo ir 
privataus sektoriaus bendradarbiavimui šioje 
srityje ir yra prognozuojama, kad pasaulinė 
teleslaugos ir e. sveikatos rinka nuo 7,6 milijar-
dų eurų išaugs iki 17,6 milijardų eurų jau 2017 
m (Digital Agenda for Europe).

Teleslauga apima elektroninių prietaisų, 
sujungtų     su     informacinėmis     ir     komu-
nikacinėmis technologijomis ir profesionalių 
medicininių ir sveikatos priežiūros praktikų 
naudojimą per nuotolį. Teleslauga apima tokias 
paslaugas kaip stebėsena, priežiūra, pagalba, 
informavimas, konsultavimas ir bendravimas 
(Meidert, Becker, 2013).
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Kuriantiems ateitį – trumpraštis, kurio paskirtis apžvelgti dabartines pasaulines technologines ir 
socialines tendencijas, pateikti objektyvią informaciją politikams apie galimą jų naudą bei      

kylančius iššūkius.

65 metų ir vyresnių žmonių santykis 
su 15-64 m. asmenimis Europoje – 1:4

65 metų ir vyresnių žmonių santykis 
su 15-64 m. asmenimis Europoje – 1:2
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Ekspertai ir tyrėjai prognozuoja šias tendenci-
jas teleslaugos srityje:

1. M. sveikatos populiarėjimas. M. sveika-
ta (mobili sveikata) įgauna vis daugiau svarbos 
dėl augančio išmaniųjų ir belaidžių prietaisų 
skaičiaus ir medicininių aparatų, sujungtų su 
mobiliomis technologijomis, skaičiaus. Daugy-
bė žmonių (ir jų skaičius nuolat auga visame 
pasaulyje) turi prieigą prie interneto ar naudoja 
mobilaus ryšio prietaisus – beveik 90 proc. 
visos žmonijos turi prieigą prie interneto ir 
daugiau nei 5 milijardai žmonių turi mobilųjį 
telefoną (Hampton, 2012).

2. Didėjantis naudojimasis delniniais 
kompiuteriais ir programėlėmis. 
Dabartinė tendencija rodo, kad tokie prietaisai 
kaip delniniai kompiuteriai, naudojami vis 
dažniau ir jie leidžia žmonėms ne tik sekti savo 
sveikatą, bet ir bendrauti su sveikatos profe-
sionalais ar iškart kreiptis pagalbos, jei kyla 
poreikis. Taip pat jau dabar kasmet auga įvairių 
programėlių, susijusių su sveikata ir sveikatos 
priežiūra, skaičius.
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Pirmos kartos teleslaugos prietaisai yra 
aktyvuojami paties vartotojo, pavyzdžiui įspė-
jamieji mygtukai ar apyrankės. Aktyvavus 
prietaisą yra išsiunčiamas perspėjimo signalas 
(Fisk, 2003; Simpson, Siotia, 2008).

Antros kartos teleslaugos prietaisai yra  labiau 
proaktyvūs ir „protingi“, pavyzdžiui, jutikliai, 
kurie renka informaciją apie namų aplinką, 
gyvybinius signalus, fiziologinius parametrus 
ar gyvenimo būdą. Tokie jutikliai gali nuolat 
rinkti ir perduoti informaciją apie durų     
atidarinėjimą, vandens bėgimą, elektroninių 
prietaisų naudojimą, žmogaus vaikščiojimą 
namuose ir už jų ribų. Taip pat antros kartos 
prietaisai gali būti tos pačios pagerintos pirmos 
kartos apyrankės, kurios skiriasi tuo, jog ne 
pats žmogus turi jas aktyvuoti, o jos tai padaro 
automatiškai, įvykus kažkokiam nustatytam 
įvykiui, pavyzdžiui, asmeniui nukritus (Aber-
deen City Council, 2008; Simpson, Siotia, 
2008).

Trečios kartos teleslaugos prietaisai suteikia 
galimybe naudotis plačiajuosčiu, belaidžiu 
ryšiu bei garso ir vaizdo technologijomis, 
kurios leidžia vykdyti nuotolines konsultacijas 
tarp prietaiso vartotojo ir jo gydytojo, slaugo ar 
prižiūrėtojo. Tokiu būdu mažinamas vizitų į 
namus ar apsilankymų ligoninėje skaičius    
(Aberdeen City Council, 2008).

Visgi, vertinti ir prognozuoti rinkėjų aktyvumą 
reikėtų atsargiai, nes šiuo metu neegzistuoja 
jokių longitudinių tyrimų duomenų, kurie 
leistų įvertinti internetinį balsavimą ilguoju 
laikotarpiu, o trumpalaikėje perspektyvoje gali 
neįvykti jokie pokyčiai arba geriausiu atveju 
rinkėjų aktyvumas gali padidėti keliais procen-
tais.

Žinių ekonomikos forumas (ŽEF) vienydamas pažangiausius verslo, mokslo ir visuomenės atstovus, 
siekia kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįstą konkurencingą valstybę.
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GRĖSMĖS

Įvairūs neišspręsti klausimai gali sumažinti 
plėtrą, naudojimą bei ateities investicijas į tele-
slaugos technologijas. Ekspertai išskiria šias 
pagrindines grėsmes:

1. Teleslaugos paslaugų prieinamumas. 
Daugelyje šalių vis dar trūksta aiškumo, 
nustatant, kurios teleslaugos paslaugos gali ar 
turi būtų kompensuojamos. Sektoriaus 
paslaugų plėtra gali sulėtėti laiku neišsprendus 

šių problemų ir tuo atveju, jei tokios paslaugos 
būtų prieinamos ne visiems, o tik jas įpirkti 
galintiems asmenims.

2. Sveikatos priežiūros paslaugų poky-
čiai. Daugelis autorių ir ekspertų teigia, kad 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas turi būti 
permąstytas ir adaptuotas ateičiai. Būdai, kaip 
teikiamos tokios paslaugos turi labiau    orien-
tuotis į teleslaugą ir telemediciną.

3. Duomenų apsaugos problemos ir   
teisinės bazės trūkumas. Duomenys, susiję 
su sveikata ir medicininiais įrašais yra labai 
jautrūs, todėl būtina aiškiai reglamentuoti 
tokių duomenų naudojimo taisykles,    atsižvel-
giant į tai, kad vis daugiau tokio tipo informaci-
jos iš individualaus asmens informacinių ir 
komunikacinių technologijų pagalba keliauja į 
ligonines arba pas gydytojus. Aiškus reglamen-
tavimas, ypač aktualus, kalbant apie paslaugų 
teikėjų (pavyzdžiui mobiliosios programėlės 
kūrėjų) įsipareigojimus, asmens duomenų 
apsaugos srityje.

4. Etinės problemos ir įvairios baimės. 
Tokios etinės problemos kaip asmeninės lais-
vės ribojimas, baimė prarasti žmogišką ryšį jį 
pakeičiant teleslaugos sistemomis, baimė būti 
stebimam teleslaugos prietaisais, baimė, jog 
paslaugų kokybė prastės – yra tai, kam būtina 
skirti didžiulį dėmesį ir užtikrinti, kad teleslau-
ga būtų naudojama teisingiems tikslams, 
nepiktnaudžiaujant technologijomis ir minimi-
zuojant galimas neigiamas pasekmes.

5. Mokymas ir švietimas. Tiek sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, tiek patys vartoto-
jai turi būti nuolat supažindinami su naujausio-
mis technologijomis teleslaugos srityje ir 
mokomi kaip jomis tinkamai, etiškai ir saugiau 
naudotis.

3. Skirtingi prietaisai geriau susikalbės 
tarpusavyje bei neapsiribos viena funk-
cija. Skirtingų prietaisų siunčiama informacija 
bus apjungiama vienoje sistemoje, o tai gerokai 
palengvins stebėseną bei ekspertizę, nes bus 
gaunama daugiau ir tikslesnės informacijos 
apie paciento sveikatą. Tobulinant prietaisus 
bus plečiamas jų funkcionalumas ir jie taps 
daugiafunkciniais, tad vartotojams nereiks iš 
naujo mokytis naudotis kiekvienu atskiru 
prietaisu.

4. Prietaisai taps draugiškesni vartotojui 
ir pigesni. Prognozuojama, jog įvairūs naudo-
jami prietaisai mažės ir darysis pigesniais,  
siekiant, kad juos galima būtų pritaikyti    
kiekvienuose namuose. Vis daugiau žmonių 
naudosis tokiais prietaisais, tad jų gamybos 
kaštai mažės ir jie darysis labiau prieinami.

5. Prietaisai bus pradėti naudoti progno-
zavimui ir prevencijai. Teleslauga vystysis 
prognozavimo ir prevencijos kryptimi, siekiant 
nespręsti jau iškilusių sveikatos problemų, bet 
išvengti jų. Su šia kryptimi atsiras ir itin jautri 
bei visuomenei aktuali tema – implantuojamos 
prevencinės technologijos ir jų naudojimas 
(Sadler, 2008).
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Užtikrinti, kad kiekvienas norintis senjo-
ras galėtų savarankiškai ir saugiai, kaip 
įmanoma ilgiau, gyventi savo namuose.

1.

Skirti didesnį dėmesį „senėjimo raštingu-
mo“ didinimui. Senjorai turi būti paruoš-
ti gyventi sveikai ir gerai, jie taip pat turi 
būti išmokyti naudotis atsirandančiomis 
naujomis technologijomis ir prietaisais, 
kurie reikalingi, siekiant užtikrinti 
tinkamą sveikatos priežiūrą.

2.

 Senjorai turi patys priimti sprendimą 
dėl to ar jie nori, ar nenori naudotis tech-
nologijomis ir jei nori, tai kokiomis. 
Valstybės ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų įsipareigojimas turėtų 
būti paprastas – užtikrinti, kad toks 
sprendimas būtų priimamas pagrįstai, t. 
y. suvokiant savo teises bei turint visą 
reikiamą informaciją apie technologijas 
ir jų alternatyvas, technologijų keliamas 
galimybes ir grėsmes.

3.

Plečiantis technologijų naudojimui gali 
kilti pavojus, jog žmonės taps labiau 
vieniši ar jausis izoliuoti. Su šiuo iššūkiu 
būtina kovoti prevenciškai, apmąstant 
įvairius galimus scenarijus (į tai įtrauki-
ant ir pačius senjorus). Socialinio ryšio 
stiprinimui taip pat galėtų pasitarnauti ir 
paskatų (nebūtinai finansinių) sava-
noriškai veiklai šioje srityje kūrimas, 
savanoriauti skatinant ir pačius sen-
jorus.

4.

Didėjant informacinių ir komunikacinių 
technologijų pagalba perduodamam 
privačios informacijos apie asmens 
sveikatą kiekiui, būtina nustatyti aiškias 
ir naujausias tendencijas atitinkančias 
asmens duomenų apsaugos taisykles.

5.

Šis projektas buvo �nansuotas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos lėšomis, pagal paramos 
sutartį nr. 266649.
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