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Robot-lemmikloomad on mänguloomad, millel on elutruud omadused, mis on mõeldud tegelike
lemmikloomade jäljendamiseks. Need robotid ulatuvad kaisukoertest realistlike seltsikassideni, millel on
erinevad omadused, mis muudavad need päriselus elavate loomadega sarnaseks.

Robot-lemmikloomad võivad teenida erinevaid eesmärke. Mõned neist on mõeldud lastele mängimiseks,
teised kaaslasteks vanematele täiskasvanutele.
Kaubanduslikud lemmikloomad on tavaliselt kõige kättesaadavamad ja taskukohasemad ning neid on
robotkoerte, -kasside ja isegi lindude kujul. Need on akutoitega ja sisaldavad andureid üle kogu keha, mis
võimaldavad neil reageerida inimese puudutusele. Nad võivad teha ka realistlikku häält ning luua heli ja
liikumise kombinatsioone, mis peegeldavad tõelisi lemmikloomi, nagu pilgutavad silmad, liputavad sabad,
kõigutavad kõrvad ja palju muud.

Robot-lemmikloomad on palju ligipääsetavamad ja vähem ulmelised, kui arvate! Vaadake näiteks Hasbro
Joy for All Companion Lemmikloomasid!

Nagu peavari ja toit, on ka seltskond elus üks olulisemaid vajadusi. Kui teil on kellegagi rääkida või
kellega koos väljasõitudel osaleda, võib see päevad remaid ja õnnelikumaid päevi. Mõnikord on aga
parim kaaslane mõni karvane, suleline või ketendav sõber, keda kaisutada ja kelle eest hoolitseda. Kuigi
lemmiklooma omamine või loomaga suhtlemine ei pruugi olla igaühe jaoks võimalik, saavad vanemad
täiskasvanud tänapäevase robootika abil siiski lemmikloomadest kasu saada.

MIS ON ROBOT-LEMMIKLOOMAD?



Robot-lemmikloom Paro on üks populaarsemaid robotkaaslasi. Paro on lopsakate mustade ripsmete
ja laadijana toimiv lutt-robot. Jaapani riikliku kõrgtehnoloogilise teaduse ja tehnoloogia instituudi
(AIST) loodud Paro on midagi enamat kui topis. Väike tihend on pakitud viit tüüpi anduritega: puute-,
valgus-, heli-, temperatuuri- ja asendianduritega. Lisaks saab Paro oma toiminguid kasutajale
kohandada. Paro veebisait ütleb nii: "Kui iga puudutamise korra ajal te teda silitate, mäletab PARO teie
eelmist tegevust ja proovib seda toimingut kui silitamist korrata."

KAS ROBOT-LEMMIKLOOMAD
SUUDAVAD PAKKUDA LOHUTUST?

Ammu enne pandeemiat, üksildust ja
sotsiaalset ühenduse katkestamist
tunnistati rahvaterviseks eakate inimeste
probleeme, mis on mõõdetavalt seotud
halvenenud vaimse ja füüsilise tervisega.
Nüüd nende risk koroonaviiruse
põhjustatud raskete haiguste tõttu on
võtnud ära paljude pensionäride
võimalused ja mugavused kohtuda oma
lähedastega, käia  kultuuriüritustel, osaleda
vabatahtlikus tegevuses, isegi toidu
ostmise. Eriti ähvardab isolatsioon
dementsusega inimesi, kes on vähem
võimelised omaks võtma uusi olukordi ja
suhtlemist.

"Covid on loonud veidra maailma, kus keegi ei saa kedagi kallistada," ütles Laurie Orlov, tööstuse
veterananalüütik ja uudiskirja Aging and Health Technology Watch asutaja. "Idee lemmikloomast, mida
saate hoida - puutetundlik kogemus - ületab selle mõnevõrra." Teadlased on PARO-ga suhtlemise
eelistest rääkinud, kuigi uuringud olid sageli liiga lühiajalised. Näiteks Texase ja Kansase rajatistes
jälgisid uurijad 61 dementsusega inimest , kes pidasid kolme kuu jooksul kolm päeva nädalas PARO-ga
20-minutilisi rühmaseansse. Teadlased märkasid, et nende stress ja ärevus vähenesid ning nad
kasutasid vähem ravimeid ja märgata oli vähem probleemset käitumist.

Mittetulunduslik vanemeluteenuse pakkuja Front Porch ostis 2015. aastal mitu PARO-d ja jälgis nende
mõju umbes 900 elanike suhtlust kajastava uuringu kaudu. Kuue kuu jooksul teatasid töötajad, et
robotid, mis said nimed ja pühade ajal pidulikud rõivad, aitasid elanikke rahustada, suurendasid nende
sotsiaalset käitumist ning parandasid meeleolu ja söögiisu.



Vanuritel ja hooldekodude elanikel on suurem risk depressiooni ja isoleerituse tekkeks, kuna nende
igapäevaelus puudub sotsiaalne suhtlus. Üks võimalus üksindustunde vastu võitlemiseks on kaasa
võtta lemmikloom. See, kas tegemist on tõelise lemmiklooma või robot-lemmikloomaga, võib sõltuda
iga inimese olukorrast, kuid on tõestatud, et mõlemad on abiks eakate ja hooldekodu elanike tervise ja
üldise elukvaliteedi parandamisel.

Looma paitamine võib meie ajus vähendada kortisooni ehk stressihormooni taset ja kiirendada
õnneliku keemilise serotoniini vabanemist. Koos sellega võivad ka südame löögisagedus ja vererõhk
väheneda.

Robot Pets võib aidata võidelda ka vaimse tervise häiretega, olgu selleks ärevus, depressioon või PTSD.
Robot-loomateraapia, kuigi see on veel suhteliselt uus meetod, on seni tõestanud, et sellel on sarnased
eelised traditsioonilise lemmikloomaabiga ravimisega.

KOKKUVÕTTEKS

ROBOT-LEMMIKLOOMADE TULEVIK
Robot-lemmikloomad on muutumas tavaliseks elu osaks, eriti abistavates eluruumides ja aastate
jooksul muutuvad need lemmikloomad loomade tõelise käitumise jäljendamisel üha arenenumaks.
Kuigi mõned usuvad, et robot-lemmikloomad ei suuda päris loomadega võistelda, ei saa eitada seltsi,
mida nad pakuvad vanematele täiskasvanutele.
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