
Vai acīm varētu tikt dota papildus mākslīga redze, kas ļautu jums redzēt infrasarkanos, ultravio-

letos un rentgena-starus? Vai ausis varētu tikt pārveidotas, pievienojot tām ierīces, ar kurām 

varētu dzirdēt plašākā frekvenču diapazonā?

Lai gan šie piemēri ir tikai fantāzija, šobrīd īsts piemērs varētu būt jauns implants, ko neiroķirurgi 

var lietot, lai ārstētu pacientus ar smago Pārkinsona slimību-centrālās nervu sistēmas traucējumi, 

kas bieži bojā šīs slimības cietēja kustības spējas, runas un citas funkcijas. Ir atrasts, ka pacientu 

nekontrolējamās trīsas var tikt noņemtas, ja nano-izmēra elektrods tiek ievietots smadzenēs, 

kuras nodod tām nepārtrauktus, elektriskus stimulus.  Šim precīzajam elektriskajam stimulam ir 

trīsu noņemšanas efekts. Taču šī ierīce varētu tikt izmantota, lai ārstētu citus medicīniskus un 

veselības stāvokļus, tādus kā nepakļāvīgo epilepsiju, kā arī garastāvokļa un ēšanas traucējumus. 

Vai šo nanotehnoloģiju varētu izmantot, lai paaugstinātu smadzeņu spēju vietās, kur tās sākotnēji 

nebija attīstītas? Piemērs tam varētu būt studenti, kuri uzlabo savu koncentrēšanos eksāmenu 

laikā.

Pastāv dilemma:

Vai ir ētiski pieņemami specifisku medicīnisku ārstēšanu izstrādātas tehnoloģijas lietot 

citiem nolūkiem tādiem kā cilvēku spēju uzlabošanai?
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Pastāv dilemma:
Vai ir ētiski pieņemami specifisku medicīnisku ārstēšanu 
izstrādātas tehnoloģijas lietot citiem nolūkiem tādiem kā cilvēku 
spēju uzlabošanai?

Ieinteresētā Persona: Zinātnieks

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

Jūs pārstāvat zinātnieku un pētnieku kopienu nanozinātnē un 
nanotehnoloģijas laukā.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Meklēt zināšanas un izpratni par cilvēka smadzenēm.
• Uzlabot apstākļus, kuros mēs dzīvojam.
• Projektēt smadzeņu spēju atjaunošanas metodes, kas tika izmainītas, 
pateicoties medicīniskajiem stāvokļiem.

Cilvēki bieži baidās no nezināmā un vēlās turēties pretī izmaiņām. 
Zinātnes vienīgais priekšnoteikums ir vienmēr atgrūst jau apzinātās 
robežas. Bez šīs dziņas nekad nebūtu uzlabojumu apstākļos, kuros mēs 
dzīvojam vai tehnoloģijās, kas ir mūsu rīcībā. Nav pareizi ierobežot to, ko 
zinātne sasniegusi. Tā nav zinātne, ko vajadzētu kontrolēt, bet ētika 
cilvēkiem, kuri to turpina lietot. Sociālās vērtības un morāles principi nav 
zinātnes nozare.

• 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 ir ētiski pieņemami specifisku medicīnisku ārstēšanu 
izstrādātas tehnoloģijas lietot citiem nolūkiem tādiem kā cilvēku 
spēju uzlabošanai?

Ieinteresētā Persona: Potenciālais Pacients

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

Jūs pārstāvat pacientus, kas meklē medicīnisku aprūpi.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Pārliecināties, ka pacienti saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi.
• Nodrošināt to, ka  pacientiem teikšana par to kāda veida aprūpi viņi 
saņem.

Jebkuru palīdzību, ko varu saņemt, lai dzīvotu ilgāk un veselīgāk, esmu 
gatavs pieņemt, kāpēc gan nē? Mana drauga tēvam ir Parkinsona 
slimība un es skatījos, ka viņa stāvoklis pasliktinās. Ja ir ierīces, kas 
varētu palīdzēt viņam funkcionēt labāk, viņš ciestu mazāk. Viņš ir pilnvar-
ots dzīvot savu dzīvi cik normāli vien iespējams.

• 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 ir ētiski pieņemami specifisku medicīnisku ārstēšanu 
izstrādātas tehnoloģijas lietot citiem nolūkiem tādiem kā cilvēku 
spēju uzlabošanai? 

Ieinteresētā Persona: Ētists 

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

Jūs pārstāvat ētikas grupas, kas iestājas par taisnību un vienlīdzību.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Pārliecināties, ka nevienam netrūkst pamattiesības.
• Globālai nanotehnoloģijas produktu un pakalpojumu sadalei ir jābūt ar 
prioritāti.
• Nodrošināt morālo jautājumu kritisku normatīvu analīzi tajā cilvēku 
aktivitātes sektorā.

Ētika attiecās uz sociālām normām un vērtībām, ko vada gan 
individuālas personas un viņu sadarbība ar saviem kolēģiem un 
kopienām, un kopā ar viņu vidi.  Vajadzētu pastāvēt ierobežojumiem uz 
smadzeņu manipulācijām, jo mums ir jāciena cilvēces dabiskās spējas.

• 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 ir ētiski pieņemami specifisku medicīnisku ārstēšanu 
izstrādātas tehnoloģijas lietot citiem nolūkiem tādiem kā cilvēku 
spēju uzlabošanai? 

Ieinteresētā Persona: Finanšu Ministrs valstī attīstošajā pasaulē.

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

Jūs pārstāvat savu valdību, kas pieņem lēmumus attiecībā uz to kādas 
zāles būs licencētas un kādā veidā tās būs pieejamas.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Aizsargāt pilsoņus no ļaunuma.
• Nodrošināt vienlīdzīgu medicīnisko aprūpi visiem pilsoņiem.
• Saglabāt sabiedriskās veselības aprūpes izmaksas pēc iespējas 
zemākas.

Šī ārstēšana būs dārga un valdība nevar atļauties piešķirt tik daudz 
naudas tādai ārstēšanai. Kāpēc ieguldīt šādā attīstībā, kas varētu 
palīdzēt tikai dažiem cilvēkiem, ja tajā pat laikā mēs varētu ieguldīt 
attīstībā, atbalstot vairāk cilvēku. 

• Dalieties savā viedoklī ar grupu

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



NANO - Lomu spēle
Cilvēka Smadzeņu Spēju uzlabošana

Pastāv dilemma:
Vai ir ētiski pieņemami specifisku medicīnisku ārstēšanu 
izstrādātas tehnoloģijas lietot citiem nolūkiem tādiem kā cilvēku 
spēju uzlabošanai? 

Ieinteresētā Persona: Privāti Medicīnas Centri

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

Jūs pārstāviet Privātu Medicīnas Centru, kas nodrošina Pārkinsona 
slimības ārstēšanu un meklē kā to izmantot citiem nolūkiem. Jūsu 
primārā motivācija ir:
• Izpildīt smadzeņu uzlabošanas/ sekmēšanas pieprasījumu
• Radīt peļņu jūsu Medicīnas Centram

Mēs mēģinām izpildīt to, ko cilvēki pieprasa. Tas ir mūsu piedošana. 
Taču jebkurš  progress, kas paveikts medicīnā ir bieži sākotnēji ļoti 
dārgs, pateicoties pētniecības izmaksām, bet tad galu galā tas kļūst 
plašāk pieejams, jo ražošanas izmaksas kļūst lētākas. Ja ir pieprasījums 
pēc ķermeņa uzlabošanas vai pat ārstēšanas kursa, kas sākotnēji bija 
izstrādāts vienai slimībai, bet kurai tad ir pielietojums vēl citā jomā, mēs 
mēģināsim to izpildīt. Tas ir mūsu bizness. Ķermeņa uzlabošana ir 
pastāvējusi jau gadiem, padomājiet par plastisko ķirurģiju, tā ir šobrīd 
kļuvusi par ikdienišķu parādību. Ir acīmredzami, ka vajadzētu notikt 
attīstībai šajā jomā līdzīgi kā citās jomās. 

• 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 ir ētiski pieņemami specifisku medicīnisku ārstēšanu 
izstrādātas tehnoloģijas lietot citiem nolūkiem tādiem kā cilvēku 
spēju uzlabošanai? 

Ieinteresētā Persona: Bērni

Kāds ir jūsu viedoklis?


