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Pomaga, ale nie 
zastępuje człowieka
Neurolog uspokaja, że asystent robo-
tyczny ma jedynie wspomagać opie-
kuna osoby chorej na alzheimera. 
– Urządzenie bazuje na zaawansowa-
nych rozwiązaniach. Nic jednak nie 
zastąpi człowieka, który z empatią i 
poświęceniem sprawuje opiekę nad 
chorym. To oczywiste, że nie zawsze 
opiekun może być obecny przy swo-
im podopiecznym przez całą dobę. 
Dlatego robot mógłby odciążyć i w 
ten sposób pomóc w opiece – wyja-
śnia prof. Rejdak. Rozważa się także 
wykorzystanie asystenta w placów-
kach medycznych. – W nocy, kiedy 
pacjenci śpią, robot mógłby spraw-
dzać, czy ktoś nie spadł z łóżka, czy 
nie chce wyjść poza oddział. Jeśli do-
szłoby do takiej sytuacji, to urządze-
nie mogłoby zaalarmować medyków, 
aby podjęli szybkie działania – mówi 
specjalista.

Robot został zaprojektowany tak, 
aby mógł reagować na ewentualne 
błędy popełniane przez osobę, którą 
ma nadzorować. Przystosowany jest 
do funkcjonowania w warunkach 
domowych. – Przeszedł testy w spe-
cjalnym pomieszczeniu imitującym 
pomieszczenia mieszkalne. Wcze-
śniej przeprowadziliśmy badania 
ankietowe wśród pacjentów, osób 
opiekujących się, a także personelu 
medycznego. Te grupy przedstawiły 
swoje oczekiwania i wizje co do tego 
robota. Zebrane głosy były zgodne co 
do jednego: nikt nie chciał, aby uda-
wał on człowieka – uściśla neurolog.

Kiedy trzeba – zareaguje 
Analiza zebranych sugestii pozwoli-
ła stworzyć urządzenie, które poma-
ga pacjentowi w wielu codziennych 
czynnościach życiowych. – Taki me-
chaniczny pomocnik zakręci kurek 
z gazem czy pomoże w przypad-
ku upadku pacjenta. Co ciekawe, 
zwróci też uwagę na prawidłowy 
ubiór. Podpowie więc, aby np. pi-
żamę zamienić na stosowny strój  
– przedstawia zalety robota prof. 
Rejdak. Wśród umiejętności urzą-
dzenia lekarz wymienia także rozmo-

wę z chorym. – Zaprojektowaliśmy 
go tak, aby mógł się porozumiewać 
w kilku językach. Robot zapyta o to, 
czy w danej chwili nie potrzeba żad-
nej pomocy. Jest to istotne, zwłasz-
cza jeśli nie będzie żadnego kontaktu 
z osobą chorą. W sytuacji zagrożenia 
wezwie pomoc, czyli zadzwoni pod 
odpowiedni numer telefonu. Będzie 
można pozostawić osobę chorą pod 
czujnym okiem urządzenia nawet 
na kilka godzin – mówi prof. Rejdak. 
Lekarz przypomina, że takich „ży-
ciowych” sytuacji jest wiele. – Kiedy 
chory mieszka sam, to robot przypo-
mni o przyjęciu koniecznych leków. 
Wydaje się to takie oczywiste, ale dla 
osoby z alzheimerem to są sprawy, 
o których ona nie pamięta. Urządze-
nie jest więc zaprojektowane tak, aby 
umiało zareagować adekwatnie do 
oczekiwań, jakie mamy wobec niego 
– zaznacza. – Pomoże przygotować 

posiłek, podpowie, jakie są kolejne 
etapy, np. wyjęcie chleba, posmaro-
wanie kromki masłem. Oprócz tego, 
dzięki specjalnej budowie, a miano-
wicie dzięki ramieniu, robot będzie 
w stanie podać kubek czy nalać do 
niego wody lub soku. W łazience 
przypomni o umyciu rąk, poda ręcz-
nik, a nawet szczoteczkę do zębów – 
objaśnia neurolog.

Do zadań maszyny należy także 
utrzymanie pacjenta w dobrej kon-
dycji fizycznej i ćwiczenie z nim pa-
mięci. – To nie tylko przypominanie 
o wykonaniu konkretnych czynności, 
lecz przede wszystkim ich inicjowa-
nie. W przypadku ćwiczeń fizycznych 

robot wytłumaczy poszczególne po-
zycje, jakie ma przyjąć chory. Urzą-
dzenie ma też wgrane aplikacje 
z ćwiczeniami stymulującymi pamięć 
– precyzuje ekspert.

Nowoczesne rozwiązania
Zbudowana w Lublinie konstrukcja 
przeszła już fazę testów. – Mamy zbu-
dowane dwa prototypy. Są to wersje 
naszpikowane technologią. Nasz pro-
jekt był bardzo ambitny. Przy jego kon-
strukcji stosowaliśmy wiele różnych 
aplikacji. Na jego ostateczny kształt, 
a raczej zakres możliwości, miało też 
wpływ wykorzystanie sztucznej inteli-
gencji – podkreśla naukowiec.

Takie zaawansowanie technologicz-
ne powoduje więc, że roboty do tanich 
nie należą. – Mamy jednak nadzieję, 
że powstaną kolejne urządzenia, które 
może nie będą aż tak precyzyjne, ale 
za to dużo tańsze. Grupa naukowców 
pracuje nad stworzeniem kolejnych 
modeli, które może będą nieco uboż-
sze w aplikacje, ale równie użyteczne 
– zwraca uwagę prof. Rejdak. I dodaje, 
że cena może przecież przesądzić o po-
wszechności urządzenia. – W ten spo-
sób projekt ma szansę na kontynuację. 
Chodzi o to, aby robot nie pozostał tyl-
ko prototypem, ale aby służył pomocą 
w opiece nad chorymi na alzheimera. 
Jestem jednak przekonany, że tego ro-
dzaju urządzenia mogą być przyszłością 
medycyny – akcentuje prof. Rejdak.

W powodzeniu przedsięwzięcia 
polegającego na stworzeniu asystenta 
osoby chorej duże znaczenie ma to, 
aby to mechaniczne urządzenie mo-
gło się „dopasować” do indywidual-
nych  potrzeb pacjenta. – Wiemy, że 
choroba Alzheimera jest schorzeniem 
postępującym, tzn. z upływem cza-
su obserwujemy jej zaawansowanie. 
Dlatego urządzenie systematycznie 
musi być wzbogacane technologicz-
nie, tak aby robot „dostrzegał” zmiany 
w zachowaniu i aktualnych umiejęt-
nościach pacjenta i na nie reagował. 
Początkowo komunikat „kubek jest 
w szafce” będzie zbyteczny, ale z cza-
sem takie precyzyjne wskazówki będą 
wręcz obligatoryjne – przypomina 
neurolog. 
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