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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 

komitetą: 

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi senėjimas yra dėl gyvenimo sąlygų ir šiuolaikinės medicinos pažangos 

išaugusios tikėtinos gyvenimo trukmės rezultatas ir vienas didžiausių XXI a. Europos 

visuomenių politinių, socialinių ir ekonominių iššūkių; kadangi iki 2025 m. per 20 proc. 

europiečių bus sulaukę 65 metų ar vyresnio amžiaus ir ypač sparčiai didės 80 metų 

amžiaus sulaukusių ir jį perkopusių asmenų skaičius – o tai iš esmės pakeis kartų 

pusiausvyrą mūsų visuomenėse – ir kadangi būtent visuomenei naudinga, kad vyresnio 

amžiaus asmenys kuo ilgiau liktų sveiki ir aktyvūs; 

B. kadangi 2010–2014 m. labai išaugo robotų pardavimas ir gamyba: vien 2014 m. šie 

rodikliai padidėjo beveik 30 proc., ypač sveikatos ir priežiūros sektoriuose; 

C. kadangi senėjančioje visuomenėje ima labiau vyrauti negalios, lėtinių ligų, insulto 

rizikos, smegenų pažeidimų ir susilpnėjusių gebėjimų atvejai bei jų padaugėja; 

D. kadangi visuomenėms ir sveikatos sistemoms teks prisitaikyti prie senėjimo proceso ir 

vyresnio amžiaus asmenų sveikatos priežiūros poreikių, kad jos galėtų teikti tinkamas 

priežiūros paslaugas ir išsaugoti finansų tvarumą; 

E. kadangi kibernetinės fizinės sistemos – tai techninės tinklo kompiuterių, robotų ir 

dirbtinio intelekto sistemos, kurios sąveikauja su materialiuoju pasauliu ir turi daugybę 

taikomųjų sveikatos priežiūros sektoriaus programų; 

F. kadangi, turint galvoje kibernetinių fizinių sistemų pobūdį, būtina parengti detalius 

standartus, kurie būtų vienodi visoje Sąjungoje; 

G. kadangi tokios sistemos bus atsirandančių ateities išmaniųjų paslaugų pagrindas ir 

pamatas bei užtikrins pažangą prie asmeninių poreikių pritaikytų sveikatos priežiūros 

paslaugų, skubaus reagavimo ir telemedicinos srityse; 

H. kadangi naudojant robotines ar aukštųjų technologijų diagnostikos ir gydymo priemones 

jokiu būdu neturėtų padidėti medikų ir sveikatos priežiūros specialistų, kurie turi jas 

naudoti, atsakomybė; kadangi dėl to manoma, kad patartina padidinti sveikatos 

priežiūros įstaigų arba susijusių gamintojų atsakomybę; 

I. kadangi kibernetinių fizinių sistemų ekonominis ir visuomeninis potencialas gerokai 

didesnis nei įsivaizduota anksčiau, ir visame pasaulyje skiriamos didelės investicijos 

technologijai tobulinti; 

J. kadangi naudojant tokias technologijas turėtų ne silpnėti ar nukentėti gydytojo ir 

paciento santykiai, o gydytojams turėtų būti padedama nustatyti diagnozę ir (arba) 

gydyti pacientą; 

K. kadangi su kibernetinėmis fizinėmis sistemomis siejama daug ir didelių lūkesčių ir jos 

turi didelį potencialą, diegiamų naujų technologijų poveikio niekada nebus įmanoma 
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visiškai nuspėti ir jos gali būti sėkmingai integruotos tik jei visuomenei pavyks 

prisitaikyti prie naujo sąveikos su technologija būdo; 

1. pripažįsta, kad naujų technologijų sveikatos priežiūros srityje taikymas – preziumuojant, 

kad ypatingas dėmesys bus skiriamas gydytojo ir paciento santykiams bei laisvam 

pasirinkimui – greičiausiai bus labai naudingas pacientų priežiūros ir veiksmingo bei 

tikslaus gydymo ir siekio sumažinti žmogiškosios klaidos riziką požiūriais, taigi 

gyvenimo kokybė taps geresnė, o tikėtina gyvenimo trukmė – ilgesnė; 

2. mano, kad, nors robotika gali būti naudinga visuomenei, tuo pat metu ji gali visiškai 

pakeisti tai, kaip žmonės bendrauja tarpusavyje, ir, savo ruožtu, realiai paveikti 

dabartines visuomenines struktūras; todėl pabrėžia, kad nedelsiant būtina išsami 

informacija pagrįsta vieša diskusija su šia nauja technologijų revoliucija susijusiais 

klausimais; 

3. mano, jog nepaprastai svarbu, kad Sąjunga parengtų reglamentavimo sistemą, pagrįstą 

etikos principais, kurie atspindėtų robotikos sudėtingumą ir daugybę jos socialinių, 

medicininių ir bioetinių aspektų; 

4. pabrėžia, kad naujovės, leidžiančios nustatyti tikslesnę diagnozę ir lemiančios geresnes 

įžvalgas, susijusias su gydymo, priežiūros ir reabilitacijos galimybėmis, lemia 

tikslesnius medicininius sprendimus ir greitesnį išgijimą bei, savo ruožtu, galėtų 

sumažinti priežiūrai ir reabilitacijai trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų problemą; 

5. pabrėžia, kad, didėjant kibernetinių fizinių sistemų blokų paklausai, atsiranda potencialo 

sukurti daug aukštos kvalifikacijos darbo vietų Sąjungoje; 

6. mano, kad robotų, kaip pagalbinės gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų darbo 

priemonės, naudojimas naudingas žmogiškajai diagnozavimo ir gydymo patirčiai 

pagerinti, tačiau negalima pamiršti, jog būtina užtikrinti, kad medicinos ir pacientų 

priežiūros praktika nebūtų nužmoginta; 

Priežiūros robotai 

7. pažymi, kad kibernetinės fizinės sistemos gali į gera pakeisti dėl negalios kenčiančių 

žmonių gyvenimą, nes išmaniosios technologijos gali būti naudojamos prevencijai, 

pagalbai, stebėsenai ir draugijai; 

8. pažymi, kad kibernetinės fizinės sistemos gali padaryti didžiulį poveikį sveikatos 

priežiūros sektoriui: dėl jų gali sumažėti bendros sveikatos priežiūros išlaidos, nes 

medicinos specialistai gydymui skirtą dėmesį galės nukreipti į prevenciją; 

9. pabrėžia, kad, bėgant laikui moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra vyresnio amžiaus 

asmenų priežiūrai skirtų robotų srityje tapo įprastesni ir pigesni, taigi pagaminami 

funkcionalesni ir vartotojams priimtinesni produktai; atkreipia dėmesį į didelę tokių 

technologijų taikomųjų programų, teikiančių prevencijos, pagalbos, stebėsenos, 

stimuliavimo ir draugijos paslaugas vyresnio amžiaus, taip pat dėl silpnaprotystės, 

kognityvinių sutrikimų ir atminties praradimo kenčiantiems asmenims, įvairovę; 

10. pabrėžia, kad, nors kibernetinės fizinės sistemos turi potencialo stiprinti neįgaliųjų ir 
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vyresnio amžiaus asmenų judumą ir galimybes bendrauti, slaugytojų vis tiek reikės ir jie 

toliau bus minėtiesiems asmenims svarbus socialinės sąveikos šaltinis, kurio 

neįmanoma visiškai pakeisti; pažymi, jog kibernetinių fizinių sistemų technologijos 

arba robotai gali tik stipriai papildyti žmonių teikiamas priežiūros paslaugas ir užtikrinti 

tikslingesnį reabilitacijos procesą, kad medikai ir slaugytojai daugiau kokybiško laiko 

galėtų skirti diagnostikai ir geresnio gydymo galimybėms; 

Medicininiai robotai 

11. pažymi, kad ankstyvieji robotai ir išmanieji kibernetinių fizinių sistemų prietaisai, pvz., 

e. sveikatos prietaisai ir chirurginiai robotai, jau naudojami sveikatos priežiūros srityje 

ir kad artimiausiu metu ši technologija bus toliau vystoma bei turės potencialo mažinti ir 

sveikatos priežiūros išlaidas, nes medicinos specialistai gydymui skirtą dėmesį galės 

nukreipti į prevenciją ir daugiau biudžeto lėšų bus skiriama tam, kad būtų labiau 

atsižvelgta į įvairius pacientų poreikius, rengiami nuolatiniai mokymai sveikatos 

priežiūros specialistams ir vykdomi moksliniai tyrimai; 

12. pabrėžia, kad labiau naudojant kibernetines fizines sistemas visuomenė galėtų tapti 

sveikesnė, nes procedūros taptų ne tokios invazinės, pacientai greičiau išgytų ir rečiau 

neateinama į darbą dėl su sveikatos priežiūra susijusių priežasčių; 

13. pažymi, kad medicininiai robotiniai prietaisai toliau tobulėja, ir, tikėtina, bus dažniau 

naudojami chirurginėms procedūroms, taigi išsiplės medicinos galimybės; 

14. pažymi, kad buvo numatyta, jog chirurginiai robotai išplės chirurgų galimybes už 

įprastos laparoskopijos ribų, ir kad chirurginių robotų vystymas tvirtai susijęs su 

troškimu įveikti tokius apribojimus bei padidinti kuo mažesnės invazinės chirurgijos, 

preciziškų judesių ir tikslumo pranašumus; 

15. pabrėžia, kad kibernetinės fizinės sistemos leidžia dirbti telechirurgijos srityje, įskaitant 

daugybę pranašumų, pvz., tikslesnius rankos judesius, rankos judesio virpulio 

pašalinimą, jos išdidina vaizdą ir gali jį iš karto išanalizuoti ir vertinti, užtikrina didesnį 

miklumą ir sudaro sąlygas nuotolinei chirurgijai, tačiau turi būti keliamas 

fundamentalus reikalavimas gydytojams įgyti kvalifikaciją ir gauti akreditaciją 

medicininei intervencijai naudojant atskirus kibernetinių fizinių sistemų prietaisus 

atlikti; 

16. pažymi, kad pastaraisiais metais įvyko didelių pokyčių medicinos švietimo ir mokymo 

sektoriuje; taip pat pažymi, kad, medicininei priežiūrai tampant vis sudėtingesnei, 

atmosfera akademiniuose sveikatos centruose suteikia galimybę stiprinti holistinį 

požiūrį į sveikatą, permąstyti, kaip teikiamos medicininio ugdymo ir mokymosi visą 

gyvenimą paslaugos, kartu išsaugant svarbiausią gydytojų kompetenciją: naudojantis 

robotais lemiamą žodį turi tarti jų praktinė patirtis ir autoritetas; ragina Komisiją ir 

valstybes nares propaguoti aukštus medikų ir paramedikų, kurie naudoja arba planuoja 

naudoti naująsias robotines technologijas, mokymo ir specializacijos standartus ir 

skatinti laisvą chirurgų, ketinančių tokias technologijas naudoti savo operacijoms, 

judėjimą; 

17. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti finansines priemones moksliniams robotikos 

tyrimams socialinių ir su sveikata susijusių ekstremaliųjų situacijų tikslu; 
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18. mano, kad gyvybiškai svarbu vadovautis savarankiškos robotų veiklos priežiūros 

principu, pagal kurį spręsti dėl pradinio gydymo plano ir tarti galutinį žodį dėl jo 

įgyvendinimo visada būtų paliekama chirurgo kompetencijai; 

Klinikinis įvertinimas ir klinikiniai bandymai 

19. pabrėžia, kad medicininės kibernetinės fizinės sistemos turėtų atitikti aukštus medicinos 

įrangai nustatytus standartus, taikant veiksmingas patikros ir sertifikavimo procedūras, 

pagal kurias tinkamai parengti darbuotojai siūlomų technologijų saugumą ir 

veiksmingumą galėtų įvertinti net ir projektavimo etapu; 

20. pabrėžia, kad svarbu skirti chirurginius robotus ir protezus, taip pat egzoskeletus ir 

draugiją palaikančius robotus, kurių funkcija – padėti neįgaliems arba laikinai 

neveiksniems asmenims; pabrėžia, kad svarbu atlikti abiejų rūšių robotų patikrą taikant 

kuo tikslesnius ir aiškesnius standartus; 

21. teigiamai vertina politinį susitarimą dėl reglamento dėl medicinos prietaisų 

(2012/0266(COD)), kurį teisėkūros institucijos pasiekė 2016 m. birželio mėn.; ragina 

Komisiją iki dienos, nuo kurios reglamentas turės būti taikomas, užtikrinti, kad naujų 

robotinių medicinos prietaisų bandymų procedūros būtų saugios – ypač į žmogaus kūną 

implantuojamų prietaisų atveju; taip pat pažymi, kad pacientams turi būti užtikrinamas 

visapusiškas skaidrumas jų duomenų, o visuomenei – nepavykusių ir sėkmingų 

bandymų klausimu ir kad pacientams ir visuomenei turi būti aišku, kam tenka 

atsakomybė už nepavykusius bandymus ir kibernetines fizines sistemas; 

Etika 

22. pabrėžia, kad, eksponentiškai augant technologijų vystymuisi, socialinės sistemos 

Sąjungoje negali reaguoti tokiu pat tempu, o sveikatos priežiūros sistemų atsakas dar 

lėtesnis; pabrėžia, jog šie pokyčiai daro didelį poveikį šiandieninei civilizacijai, taigi 

nepaprastai svarbu, kad technologijų pažanga eitų išvien su ilgalaikio naujųjų 

technologijų poveikio moralei ir etikai vertinimu prieš šioms technologijoms atsirandant 

ir visų jų vystymo laikotarpiu; 

23. pabrėžia, jog, kalbant apie etikos standartus, svarbu užtikrinti, kad gaminant robotinius 

prietaisus būtų paisoma asmenų ir visuomenės pagrindinių teisių, kurios turėtų būti 

saugomos Sąjungos lygmeniu, numatant bet kokias būtinas technines priemones 

pagarbai šioms teisėms nuo pat projektavimo etapo užtikrinti, laikantis vadinamojo 

projektuojant numatytos privatumo apsaugos požiūrio; 

24. atkreipia dėmesį į riziką, susijusią su įsilaužimo į kibernetines fizines sistemas, 

integruotas į žmogaus kūną, jų išjungimo arba jų atminties ištrynimo galimybe, nes dėl 

to gali kilti pavojus žmogaus sveikatai, o kraštutiniais atvejais – net ir žmogaus gyvybei, 

todėl pabrėžia, kad prioritetas turi būti teikiamas tokių sistemų apsaugai; 

25. pripažįsta specialiųjų poreikių turinčių pacientų, įskaitant vaikus, vyresnio amžiaus ir 

dėl negalios kenčiančius asmenis, pažeidžiamumą ir pabrėžia, kad bet kuris vartotojas 

gali užmegzti emocinį ryšį su kibernetine fizine sistema ir robotu; ir atkreipia ypatingą 

dėmesį į etinius klausimus, kuriuos kelia galimas jų prisirišimas; ragina Komisiją 

pradėti svarstyti, kaip užtikrinti, kad kibernetinės fizinės sistemos nedarytų neigiamo 
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poveikio pažeidžiamų asmenų savarankiškumui ir nepriklausomumui; 

26. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti pagalbinių technologijų vystymą – taip pat ir 

taikant atsakomybės schemas, kurios skirtųsi nuo taikomų šiuo metu – kad šias 

technologijas būtų lengviau kurti ir taikyti tiems, kuriems jos reikalingos, kaip numatyta 

JT neįgaliųjų teisių konvencijos 4 straipsnyje, kurios šalis yra Sąjunga; 

27. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti paciento ir gydytojo ryšį priežiūros kontekste, ypač 

kalbant apie informavimą apie medicininę diagnozę ir gydymą; 

28. pažymi, kad kibernetinių fizinių sistemų naudojimas kelia klausimą dėl žmogaus 

galimybių stiprinimo, kuris apibrėžiamas kaip turimų prigimtinių žmogaus įgūdžių 

stiprinimas arba naujų įgūdžių suteikimas, sudarant sąlygas asmenims įveikti negalią; 

Poveikis aplinkai 

29. pripažįsta, jog būtina mažinti galimą robotikos aplinkosauginį arba ekologinį pėdsaką, 

nes tikėtina, kad naudojant kibernetines fizines sistemas ir robotus padidės bendras 

energijos suvartojimas ir padaugės elektros ir elektroninės įrangos atliekų; pabrėžia, jog 

būtina maksimaliai didinti potencialą, kad procesai sunaudojamų išteklių požiūriu taptų 

efektyvesni, didinti energijos vartojimo efektyvumą skatinant atsinaujinančiųjų 

technologijų naudojimą robotikai, skatinti perdirbtų žaliavų naudojimą ir pakartotinį 

naudojimą bei mažinti atliekų kiekį; todėl ragina Komisiją į bet kurią Sąjungos politiką, 

susijusią su robotika, įtraukti žiedinės ekonomikos principus; 

30. taip pat pažymi, kad kibernetinių fizinių sistemų naudojimas darys teigiamą poveikį 

aplinkai, ypač žemės ūkio ir maisto tiekimo srityse – visų pirma sumažėjus mechanizmų 

dydžiui ir naudojamų trąšų, energijos ir vandens kiekiui, taip pat renkantis tikslųjį 

ūkininkavimą; 

31. pabrėžia, kad kibernetinės fizinės sistemos lems energijos ir infrastruktūros sistemų, 

kurios bus pajėgios kontroliuoti elektros energijos srautą nuo gamintojo iki vartotojo, 

sukūrimą, taip pat energiją gaminančių vartotojų, kurie ją ir gamins, ir vartos, atsiradimą, 

taigi bus užtikrinta didelė nauda aplinkai; 

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas: 

Saugumas 

 Medicininių robotikos prietaisų saugumas – jų taikymo sveikatos priežiūros sektoriuje 

prielaida. Priežiūros ir medicininių robotų veiksmingumas ir saugumas turėtų būti 

vertinami atsižvelgiant į konkrečias itin detalias saugumo priemones ir standartines 

sertifikavimo procedūras, ypatingą dėmesį teikiant tam, kaip jie būtų naudojami 

sunkumus patiriančių vartotojų arba susidarius nepaprastajai padėčiai; ragina Komisiją 

priimti išsamias bendras robotinių medicininių prietaisų specifikacijas; ypatingas 

dėmesys turėtų būti skiriamas kibernetinių fizinių sistemų tinklų saugumui, siekiant 

užtikrinti, kad neliktų jokios galimybės į jas įsilaužti ir pavogti neskelbtinus asmens 

duomenis. 

 Į žmogaus kūną implantuotų kibernetinių fizinių sistemų saugumas yra pagrindinis 
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reikalavimas, kadangi bet koks jų gedimas gali būti lemtingas, taigi šiuo atžvilgiu 

svarbu teikti informaciją ir nedviprasmiškai reglamentuoti atsakomybės klausimus, 

įskaitant klausimus dėl to, kieno nuosavybė yra šios implantuotos kibernetinės fizinės 

sistemos, kam priklauso teisės į jas ir kas gali pakeisti jų implantavimą, griežtai 

uždraudžiant bet kokius eksperimentus su žmonėmis negavus jų sutikimo. 

Privatumas 

 Medicininės kibernetinės fizinės sistemos ir roboto, kaip elektroninio duomenų apie 

sveikatą įrašo, naudojimas kelia klausimų dėl teisės aktų, susijusių su pacientų 

privatumu, medikų profesine paslaptimi ir duomenų apsauga visuomenės sveikatos 

srityje. Sąjungos duomenų apsaugos nuostatos turėtų būti pritaikytos siekiant atsižvelgti 

į vis didesnį priežiūros ir medicininių robotų, galbūt tvarkančių itin neskelbtiną 

asmeninę informaciją ir duomenis apie sveikatą, sudėtingumą ir tarpusavio ryšį; jie 

turėtų atitikti projektuojant numatytos privatumo apsaugos sampratą, apibrėžtą 

Reglamente (ES) 2016/679 dėl privatumo. Su medikų profesine paslaptimi susiję 

elgesio kodeksai turėtų būti sugriežtinti duomenų apie sveikatą, kurie saugomi 

trečiosioms šalims prieinamose kibernetinėse fizinėse sistemose, požiūriu. 

 Draudimo bendrovėms arba bet kuriems kitiems paslaugų teikėjams neturėtų būti 

leidžiama naudotis e. sveikatos duomenimis, siekiant taikyti diskriminacinę kainodarą, 

nes tai prieštarautų pagrindinei teisei užsitikrinti paties aukščiausio lygio sveikatos 

apsaugos standartus. 

Mokslinių tyrimų etikos komitetai 

 Mokslinių tyrimų etikos komitetai turėtų atsižvelgti į etikos klausimus, iškeltus vystant 

medicininius robotinius prietaisus ir kibernetines fizines sistemas, daugelyje sveikatos 

priežiūros ir pagalbos neįgaliems bei vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo 

sričių. Turėtų būti tinkamai apsvarstyti tokie klausimai, kaip vienoda prieiga prie robotų 

teikiamų prevencinės sveikatos priežiūros paslaugų, konfidencialūs paciento ir gydytojo 

santykiai priežiūros kontekste ir lengvas ypač specialiųjų poreikių turinčių pacientų 

(pvz., neįgaliųjų), tačiau ne tik jų (pvz., vaikų, vienišų žmonių ir t. t.) emocinis 

prisirišimas prie robotų. 

 Mokslinių tyrimų etikos komitetai ir Komisija raginami pradėti svarstymus siekiant 

parengti medicininių kibernetinių fizinių sistemų tyrėjų ir (arba) projektuotojų ir 

naudotojų elgesio kodeksą, pagrįstą Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytais 

principais (pvz., žmogaus orumo ir žmogaus teisių, lygybės, teisingumo ir nešališkumo, 

naudos ir žalos, orumo, nediskriminavimo ir nestigmatizavimo, savarankiškumo ir 

asmeninės atsakomybės, informacija pagrįsto sutikimo, privatumo ir socialinės 

atsakomybės bei vyresnio amžiaus asmenų teisių, neįgaliųjų integracijos, teisės į 

sveikatos priežiūrą ir teisės į vartotojų apsaugą), taip pat dabartine etikos praktika ir 

kodeksais. 

 Verta pažymėti, kad dėl robotikos gali atsirasti daug neapibrėžtumo, susijusio su 

pareigomis ir atsakomybe. 
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