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lfuonna 2020 neliinne: Euroopcn vd-

Yeslci:td on l'h o5 r uotiaita. Mones'a
qraa\.a elikel;isii on jo nlt enemmen
kuin lapsia.

Suomessa kehityksen arvioidaan olevan
Furoopan nopeinta. TJlld hetlelll noin
puolet n-aamme \ae.tdste on qbikeisii.
mutta vuonna 2030 heitii on eniia 23 pro-
senttia. Lisddntymisikdisten vdheneminen
pienentdd synt}a'll.ttii, .joka kaventaa edel
leen palrelujen rahoiturpohjaa. Samalla vi-
esidn ildinq minen uhkaa moninkertais
laa hoitokerlojen mddrdn ja ten eydenhoi-
don kustannukset.

Nykyaikainen terueydenhuolto on edt-
tdin tietovaltainen ala,.ioten tietotekniikal-
la voidaan parantaa sen tuottavuutta. Kyse

ei ole pelkdstiiiin paperitiedon kopioimises-

lntel Hedlth Guide muiilulloo liiiilitykreilii i. keriiii
milhurliedol esime*ikii verenpoineeslo. Sillii voidoon
myiis muodosl0o yideoneuvofieluyhleys Ioitovoon
liiiikiiriir i0 hllentdr islunto, iollo ohieel voi k0unnelh
uudesloon^

ta tietokantoihin, vaan sairauksien hoidon
muuttumisesta ennaltaehkeisevdksi ja ih-
misliiheiseksi terveyden ylliipidoksi.

Vonhuus on iso bisnes

EU on kiiynnistdn).t miljardin euron tutki
musohjelman, jonka pedme?ildne on tar
jota vanhenevalle viestrille parempi eldmd
nykyistd pienemmin kustannuksin. Uu
sia tieto- ja viestintaratkaisuja h)'ddyntd-
mdlli voidaan tehostaa terveydenhuoltoa
ja luoda uusia potilaan omatoimiseen ter
veydentarkl<ailuun ja -€distdmiseen perus-
tuYia palveluja.

Anbient Assisted Living ohjelman ide-
ana on helpoltaa yhleldenpitoa liheisrin
ja hoitajiin. Niiin pidennetaen aikaa, jon'
ka vanhukset voivat elid turvallisesti koto'
naan, sekd parannetaan heidin itsendis;,1
den tunnettaan ja itsetuntoaan.

Panostuksen ansiosta Euroopalla on n;.r

hlvdt mahdollisuudet kehitt)'d vanhuut.



ta tukevan tekniikan markkinajohtajak-
si. Ikddntyneiden varallisuudeksi lasketaan

.jopa yli 3000 miljardia euroa, joten he ovat

myds merkittiiva kuluttajaryhmd.
SuomessaTekesin Finnwell on erds kaik-

kien aikojen laajin.rmista vastaavista ohjel-
mista. Sen 150 miljoonan kustannukset ja

kautuvat suunnilleen tasan Tekesinja osal-
listuvien yritysten kesken.

Tulevaisuudessa potilaiden osuus hoito
tytissd kasvaa merkittdvdsti, kun he yoivat

itse seurata sairautensa tilaa ja keskustella

hoidostaan ammattilaisten kanssa. Kodis-
ta tulee tasa-arvoinen hoitopaikka terveys-
keskusten ja sairaaloiden rinnalla. Vastaa

va\li sairaaloi.la vapautuu hoitopaikloja.
ja hoitohenkildkunnan tydpanos voidaan
kohdistaa todella apua tarvitseville.

Digihoituri volvoo sydiintii
Etdhoito parantaa esimerkiksi sydinen va-
jdatoimrlna.td kilr.irien ja muiden .a;n
ncillistii Iddkdrin tarkkailua tarvitsevien po-
tilaiden eliimiinlaatua, kun jatkuva tarkkai-
lu ei endd edellltd sairaalassa oloa.

Fraiinhofer-instituutin tutkijat ovat ke

hittdneet sydamen toiminnan seurantaan
ekg-paidan, johon elektrodit on kudottu
elasli.ina luiluirJ. \i timoveren happipi
toisuus puolestaan mitataan ranl]ekkeel-
la. Yleensd pulssioksinetri on kiinnitetty
sormenpddhdn, josta mitataan veren ab

sorboiman infrapunavalon medrd, mutta
Fraunhoferin anturit on suunniteltu jatku
\aan kdi'ttbdn.

Antureiden keraamat tiedot lehete
tadn analysoitaviksi kdmmenmikolle,
joka laskee niistd verenpaineen muutos
nopeuden. Kdmmenmikosta tiedot siifie-
tden peivittdin ja ongelmien ilmetesse he-

ti telelaiiketieteen tukikeskukseen,

paino, ruokailut .ja klikkeiden ottaminen.
Digrtaalinen hoitaja seuraa lAiikirysl; ja
kannustaa pitd).tymddn hoito-oh.jelmassa,

tulevaisuudessa se jopa neuvoo sopiyim-
mat ruoka-aineet kaupassa.

Koul0ponl0 muistulloo liiiikkeeslii
Uusi tekniikka tekee hoidosta potilaskes

keisempad, mutta samalla se lisaa poti-
laan omaa vastuuta. Tutkimusten mukaan
joka kolmas aikuinen ei noudata hdnelle

maiir?ittyai Liakityste. Lisdksi moni unohtaa

toisinaan ldikkeensi tai ottaa varmuuden
',,r.roksi ylimd:iriiisia annoksia. Seuraukse-

na on miljardlen eurojen kustannukset tu-
lehdusten etenemisesta, vastustuskykyisistd

bakteeri kannoi,,ta..airaalahoitojaksoista ja
jopa kuolemista.

LirJkkeiLlen dnno5lelua voidaan tulevai-

suudessa valr'oa rfid-antudlla, joka lehettee

koodin, kun pakkauksen foiioon upotettu
johdin katkeaa. Toinen jarjestelmd rekiste-

roi ldikepurljn avadmi\en. Kumpikaan ei

kuitenkaan osaa kertoa..vcjr,inkcj pilleri.

Hedlthpol keriiii fiedol pulssisl!, veren hoppipiloisuu-
desro io rokerirto bl0eloolh-yhleydellii i0 viilitliiii re
edelleen ft oitovon liiiitiirin pclle.

Georgian teknisessA yliopistossa kehitet-
ty Magnetrace-kaulakoru sen sijaan osaa.

Se siseltaa useita antureita, jotka tunnista-
vat magneettisesti merkit'4 leikkeet niiden
kulkiessa kurkunpiidn l;ipi. Aika ja mdArd

voidaan vdlittad kdnnykdn kautta esimer-
kiksi Ihikiirille tar omaiselle,.ja panta muis
tuttaa, jos annos uhkaa unohtua.

lerveyllii porloolislo

Kotihoidon j:itestelmien kasvavat mark
kinat kiinnostavat myds isoja intenetope-
raalloreila ja tietotekniikan suuryrif) ksii.
kuten Nokiaa, IBM:iiii, Intelid, Microsollia
ja Googlea. Esimerkiksi Intelin Health Gui-
de -jerjesteha keraii tietoa potilaan tilasta
bluetooth- ja usb-liityntttjen kautta. Siihen

voi kltkeii esimerkiksi vaa'an, yerenpaine

ja verensokerimittarin. Jerjestelmasse on
tyiikalut hoitopdivdkirjan pltoon ia mah-
dollisuus videopuhelinyhte)'teen hoitohen-
kil<ikunnan kanssa.

Jatkuvan seurannan ansiosta voidaan ny-
lq'istii paremmin sadtiiii l?idkkeen oikea an

nostus, havaila Ialkl(eiden haitalliset yhteis-

vaikutukset ja tulkita epdmedrdiset oireet.
Antureiden kerdamaa tietoa voidaan

mycis analysoida erilaisilla ohjelmilla. Esi-
merkiksi kiihtyvl'ysanturilia voidaan mita-
la nousuaika i\lualla reisaalle,lskeleen pi-
tuu. ja liikunnan mJdrl. Ecg-anturi lishii
ndihin sykkeen ja hengitystiheyden. Tie
toja yhdistdmdlla voidaan sitten vaikkapa

laskea ravinnonlarve seke .eurata pitkiai-
kaista aktiivisuuden kehityst?i, unen jakau-
tumista ja askeleen tasapainoa.

Laitteiden ympdrille rakennetaan lopul-
ta portaaleja, jotka kokoavat kaikki poti-
Iaan terye)'teen vaikuttavat tiedot yhteen

paikkaan. Tdllaiset pali'elut kinnostavat
potilaidenja heita hoitavien ldik?ireiden li
sdksi huippu-urheilijoita ja terue)'ttddn ak-
tiivisesti seuraavia ihmisid.

Lapsia ja nuoria innostetaan uuden ter-
relsteLnirkan [a)ttddn peleille. joi\d vir
tuaalimaailman avatarin rysiologia seuma

pelaajan kehon toimintoja. m
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jossa hoitoalan dmlnattilaiset ret
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p:iiv:ikirjana, jonne voidaan tallentaa
esimerkiksi potilaan omat tuntemukset,


