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„Tudásomat és gyakorlati 
ismereteimet állandó képzéssel
magas szinten tartom, de 
ismereteim és képességeim 
korlátait is tudomásul veszem”

Hippokratészi eskü



Dr. Google...

A betegek 

80%
e-Páciens





Watson = 3 másodperc…

Orvosi irodalom duplázódása 2 évente

Évi 700 000 új szakcikk

A legfrissebb bizonyítékok 
elterjedése nagyjából 15 év



Gének

Vegyületek

Betegségek

Páciensek

Állatkísérletek

Gyógyszer-
ellenőrzés/
felügyelet

Sejtbiológia Szabadalmak

Gyógyszerek

Növény-
biológia

®
™

Sokféle, sok helyen elszórt információ között 
kell szakértői szinten kapcsolatot találni



Szakcikkek
Szakkönyvek
Irányelvek
Populációs átlagok

Idősoros adatok
Laboreredmények

Kutatási eredmények
Páciensektől érkező adatok

Publikált

tudás
Megfigyelt

adat



TrekPad



9
A Star Trek valósága már nem is olyan távoli…
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A mobiltelefon lesz a jövő  tricodere



11A láthatatlan láthatóvá válik…

depresszió
pszichózis

skizofrénia
ParkinsonAlzheimer



Orvosi Képfelismerés
Angiogram

Mammográfia

Retina

Dermatoscope
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100000 kép / műszak
Szem fáradtság
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Onkológia



IBM Watson for Clinical Trial Matching 



Hordozható technológia...



Ez nem újdonság…
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Hordozható nanotechnológia…

ebola

zika

influenza

rák



Testre szabott gyógyszer adagolás



Okos otthon



Okos Korház?



GyógyításDiagnózis

Páciens MegelőzésMérés



Nem fogja a technológia ellustítani az orvosokat?



A Watson nem fogja leváltani az orvosokat! 
Az viszont biztos, hogy azok, akik használni fogják 

kiszorítják azokat, akik nem...



Az emberiség kollektív tudása szerint…

„Az életmódra vonatkozó szabályokat a betegek 
hasznára kamatoztatom majd erőm és belátásom
szerint, megóvva őket a bajtól és kártevéstől.”
„Διαιτήµασί τε χρήσοµαι ἐπ' ὠφελείῃ
καµνόντων κατὰ δύναµιν καὶ κρίσιν
ἐµὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.”



Mindig is többre vágytunk...

Oscar Pistorius hatszoros paraolimpiai 
bajnok. 2012-ben kvalifikálta magát az 
egészségesek közé a londoni olimpiára
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Melyiket választanád?



1. Hosszabb élet



Mivel meghalunk 
ezért értelmessé 

kell tenni az 
életünket!



2. Egészségesebb élet



Mi az a pont amikor  
hajlandó lennél 
lecserélni a kezedet 
egy bionikusra?



3. Fejlettebb élet



Mikor engednéd 
meg, hogy egy 
kognitív kiegészítő 
kerüljön a fejedbe?





Ha a bionikus kezed 
elkövet egy 
gyilkosságot
ki lesz érte a felelős?



Etikai

Gazdasági

Társadalmi



Emberfeletti...



Cyborg Olimpia



Esztétikai kiegészítők?



A 
TESTRESZABÁS

szó új
értelmezése



GEORGIU ACHILLES
IBM – Technológiai Szolgáltatások Vezetője

CEU – Program Igazgató MSc TMI


