
Jo ātrāk jūs varat noteikt vēzi, jo lielāka iespēja šo nāvīgo slimību pieveikt. Proteīnu noteikšanai 

tiek attīstīta tehnika, kas veicina to salipšanu un sajaukšanu mikroskopiskā kronšteinā (niršanas 

dēlis, kas ekvivalents mata izmēram). Tehnika ir pietiekoši jūtīga, lai kalpotu kā diagnosticējoša 

pārbaude proteīna rādītājiem, kas raksturīgi prostatas vēzim. Šie proteīna rādītāji, kas saucās 

PSA prostatas specifiskam antigēnam tiek atrasti augstākos asins līmeņos vīrietim ar prostatas 

vēzi, kas ir viens no lielākajiem vīriešu slepkavām šodien. Izstrādātā tehnika ir tik jūtīga, ka tā var 

noteikt 20 reizes zemākus līmeņus nekā attiecīgais klīniskais slieksnis. Tas ir potenciāli labāks 

paņēmiens, nekā standarts, ko izmanto šodien, lai noteiktu tādus proteīna rādītājus kā PSA.

Tādi diagnosticējoši nanosensori kā augstāk aprakstītais radīs iespējamu agrīno noteikšanu 

dažādām slimībām, piemēram, vēzim jau pie pirmajiem simptomiem pirms pacients ir pamanījis 

slimību. Agrīna noteikšana nozīmē lielākas iespējas veiksmīgi ārstēt un uzveikt slimību. No otras 

puses pastāv bažas, ka tas dos pieeju ārstiem tikt pie lielāka daudzuma personīgās informācijas. 

Jautājums ir: kur šī informācija tiks glabāta un kam būs pieeja pie tās? Tāpat kas notiks, ja šīs 

ierīces netiks izmantotas kā diagnosticējošs rīks, bet kā līdzekļus citām iestādēm (piemēram, 

apdrošināšanas kompānijām vai nodarbinātības aģentūrām) piekļūt personas medicīniskajam 

stāvoklim?

Pastāv dilemma:

Vai nanosensorus vajadzētu pielietot, lai diagnosticētu medicīniskos stāvokļus agrīnos 

posmos, kad vēl joprojām nav noteikti ierobežojumi kā aizsargāt pacientu privātumu?

NANO - Lomu spēle
Nanosensori, ko izmanto Medicīniskām Diagnozēm

1. Ilustrācija: Elektrona mikroskopijas attēls kronšteina 
sensoru rindai, kas satur astoņas individuālas sviras. 
Attēli no Hans-Peter Lang un Christoph Gerber, Bāzeles 
universitātes, Šveices.
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Pastāv dilemma:
Vai nanosensorus vajadzētu pielietot, lai diagnosticētu 
medicīniskos stāvokļus agrīnos posmos, kad vēl joprojām nav note-
ikti ierobežojumi kā aizsargāt pacientu privātumu?

Ieinteresētā Persona: Pacients

• Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savā viedoklī ar grupu

Jūs pārstāvat pacientus, kas meklē vēža medicīnas aprūpi. 
Jūsu primārā motivācija ir:
• Pārliecināties, ka jūs varat saņemat nepieciešamo medicīnisko aprūpi.
• Nodrošināt to, ka jums ir teikšana par to kāda veida aprūpi jūs saņemat.
• Būt manīgiem attiecībā uz pārbaudēm, kas var noteikt slimības agrīnā 
etapā.

Apsveriet sekojošo:
• Saprotams, ka es vēlos zināt cik ātri vien iespējams vai ir kāda 
varbūtība, ka man varētu būt vēzis.
• Ja šīs tehnoloģijas izmantošana nozīmē ļoti agrīnu noteikšanu, tad es 
vēlos tai piekļūt.
• Tas varētu nozīmēt man vai mīļotajam atšķirību starp dzīvību un nāvi. 
Šeit nevarētu būt nekādu diskusiju.

• Dalieties savā viedoklī ar grupu

• Piezīme: jums var rasties papildus idejas, nejūtieties ierobežoti no 
augstāk redzamās informācijas.

Es domāju………
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Pastāv dilemma:
Vai nanosensorus vajadzētu pielietot, lai diagnosticētu 
medicīniskos stāvokļus agrīnos posmos, kad vēl joprojām nav note-
ikti ierobežojumi kā aizsargāt pacientu privātumu?

Ieinteresētā Persona: Daudznacionāla Farmaceitiska Kompānija

• Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savā viedoklī ar grupu

Jūs pārstāvat kompāniju, kas ir izstrādājusi diagnosticējošus nanosen-
sorus un meklē iespējas tos sākt pārdot.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Nodrošināt medicīnisku rīku, kas glābj dzīvību.
• Ģenerēt peļņu ieinteresētām personām.

Apsveriet sekojošo:
• Protams, šo tehnoloģiju varētu izmantot, lai noteiktu agrīnās vēža 
pazīmes. Tas mums dos iespēju attīstīt vairāk vēža-ārstējošas zāles, 
kuru rezultātā vairāk dzīvību tiks izglābtas.
• Ar peļņu, kas rodas no vairāk pārdotām zālēm, mēs varam nodrošināt 
lielāku finansējumu pētniecības nāvējošu slimību ārstēšanas sfērā.

• Dalieties savā viedoklī ar grupu

• Piezīme: jums var rasties papildus idejas, nejūtieties ierobežoti no 
augstāk redzamās informācijas.

Es domāju………
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Pastāv dilemma:
Vai nanosensorus vajadzētu pielietot, lai diagnosticētu 
medicīniskos stāvokļus agrīnos posmos, kad vēl joprojām nav note-
ikti ierobežojumi kā aizsargāt pacientu privātumu?

Ieinteresētā Persona: Apdrošināšanas Kompānija

• Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savā viedoklī ar grupu

Jūs pārstāvat apdrošināšanas kompāniju. Jūsu darbs ir apmaksāt 
medicīniskas procedūras no pacientu puses.
Jūsu primārā motivācija:
• Pārliecināties ,ka apdrošinātie pacienti saņem nepieciešamo 
medicīnisko aprūpi.
Uzturēt medicīniskās izmaksas pēc iespējas zemākas, lai palielinātu 
peļņu.

Apsveriet sekojošo:
• Ja šī informācija ir pieejama, mums vajadzētu atļauju tai piekļūt pēc 
iespējas ātrāk. Tas varētu nopietni noteikt mūsu stratēģijas stilu un 
izmaksas.
• Mums vajadzētu būt atļaujai izvēlēties vai apdrošināt kādu, ņemot 
vērā visus mums pieejamos faktus. Ja tie ir neizpausti, mēs sūdzēsim 
tiesā attiecīgās veselības iestādes/ārstus vai medicīnas speciālistus.
• Ja šī rīka izmantošanu sedz apdrošināšana, tad visticamāk 
apdrošināšanas izmaksas ir ļoti augstas. No otras puses, rīka plašais 
pielietojums var faktiski pazemināt medicīniskās izmaksas.

• Dalieties savā viedoklī ar grupu

• Piezīme: jums var rasties papildus idejas, nejūtieties ierobežoti no 
augstāk redzamās informācijas.

Es domāju………
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Pastāv dilemma:
Vai nanosensorus vajadzētu pielietot, lai diagnosticētu 
medicīniskos stāvokļus agrīnos posmos, kad vēl joprojām nav note-
ikti ierobežojumi kā aizsargāt pacientu privātumu?

Ieinteresētā Persona: Cilvēku Tiesību Aktīvists

• Izlasiet tekstu uz savas kartes un dalieties savā viedoklī ar grupu

Jūs pārstāvat organizāciju, kas ir norūpējusies par civiltiesību 
aizsargāšanu.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Aizsargāt fundamentālās tiesības uz personīgo privātumu
• Nodrošināt individuālām personām vienlīdzīgu ārstēšanos un iespējas.

Apsveriet sekojošo:
• Kam būs pieeja personīgiem medicīnas datiem?
• Vai šie medicīniskie dati varētu būt izmantojami nodarbināto 
diskriminācijai vai apdrošināšanas kompānijām?

• Dalieties savā viedoklī ar grupu

• Piezīme: jums var rasties papildus idejas, nejūtieties ierobežoti no 
augstāk redzamās informācijas.
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Pastāv dilemma:
Vai nanosensorus vajadzētu pielietot, lai diagnosticētu 
medicīniskos stāvokļus agrīnos posmos, kad vēl joprojām nav note-
ikti ierobežojumi kā aizsargāt pacientu privātumu?

Ieinteresētā Persona: Bērni

Kāds ir jūsu viedoklis?


