Mājdzīvnieki roboti ir labi
kompanjoni senioriem

Tāpat kā pajumte un ēdiens, arī sabiedrība ir viena no svarīgākajām vajadzībām dzīvē. Ja ir kāds ar ko
parunāt vai apmeklēt pasākumus, dienas ir labākas un laimīgākas. Bet dažreiz labākais partneris ir
pūkains, spalvains vai zvīņains draugs, ko var samīļot un par ko var rūpēties. Lai gan būt mājdzīvnieka
īpašniekam vai saskarties ar dzīvniekiem nav iespējams ikkatram, vecāka gājuma cilvēki joprojām var
gūt labumu no mājdzīvniekiem modernās robotikas dēļ.

Kas ir mājdzīvnieks robots?
Mājdzīvnieki roboti ir rotaļu zvēri ar reālistiskiem sejas vaibstiem, kas ir veidoti, lai līdzinātos īstiem
dzīvniekiem. Šie roboti var būt gan kā mīlīgi suņi, gan kā reālistiski kaķi, ar dažādām īpašībās, kas tos padara
līdzīgus īstiem dzīvniekiem.
Mājdzīvnieki roboti var kalpot dažādiem nolūkiem. Daži ir domāti priekš rotaļām ar bērniem, daži, kā
sabiedrotie pieaugušajiem. Šie komerciālie mājdzīvnieki ir parasti plaši pieejami, salīdzinoši lēti un ir tiek
izdoti suņu, kaķu un pat putnu formās. Tie darbojas uz baterijām un tie ir aprīkoti ar sensoriem, izklāti pa visu
to ķermeni, kas tiem ļauj reaģēt uz cilvēka pieskārienu. Tie arī var radīt reālistiskas skaņas un veidot skaņas
un kustību kombinācijas, kas atspoguļotu reālus dzīvniekus, kā piemēram acu mirkšķināšana, astes un ausu
luncināšana u.c.
Piekļuve mājdzīvniekiem robotiem ir daudz vieglāka un tie nav tik liela zinātniskā fantāzija kā varētu šķist.
Piemēram apskatiet Hasbro “JoyforAllCompanionPets”!

Vai mājdzīvnieki roboti var iemiesot
komfortu?
Paro, vēl viens mājdzīvnieks robots, ir viens no populārākajiem kompanjonu robotiem. Paro ir robotisks
Grenlandes roņa mazulis ar kuplām melnām skropstām un knupi, kas arī kalpo kā tā lādētājs. Paro, ko
radīja Japānas Nacionālais Progresīvās Rūpnieciskās Zinātnes un Tehnoloģiju institūts, ir vairāk nekā
plīša dzīvnieks. Mazais ronis iekļauj sevī piecu veidu sensorus: taustes, gaismas, skaņas, temperatūras
un stājas. Kā arī, Paro var pielāgot savas darbības tam kas to tajā brīdī izmanto. Paro mājaslapa raksta:
“Ja tu glaudi Paro katru reizi, kad tam pieskaries, viņš atcerēsies tavu iepriekšējo darbību un centīsies
to atkārtot, lai atkal tiktu glaudīts”.
Ilgi pirms pandēmijas vientulība un sociālā
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"“Kovids ir izveidojis dīvainu pasauli, kur cilvēki nevar viens otru apskaut,” saka LaurijaOlrova, kas ir
veterināras industrijas analītiķe un laikraksta “Agingand Health Technology Watch” dibinātāja. “Ideja
par mājdzīvnieku, ko tu var turēt- pieredze, kas ir saistīta ar tausti- varētu palīdzēt tikt tam pāri.”
Pētnieki ir ziņojuši par labumiem, ko nes saskarsme ar Paro, kaut arī šie pētījumi ir bijuši īslaicīgi un
mazi. Piemēram, Teksasas un Kansasas iestādēs izmeklētāji sekoja līdzi 61 pacientam ar demenci,
kuriem bija 20 minūšu karas grupas sesijas ar Paro trīs dienas nedēļā, trīs mēnešu garumā. Pētnieki
atklāja, ka viņu stress un satraukums samazinājās, un ka viņiem vajadzēja mazāk medicīnas preparātu
priekš sāpēm un problemātiskām uzvedības pazīmēm.
“FrontPorch”, bezpeļņas organizācija, ka sniedz palīdzību senioriem, 2015 gadā iegādājās dažus Paro
un izsekoja to efektiem caur 900 anketām, kas ziņoja par rezidentu uzvedību. 6 mēnešu laikā iestāžu
darbinieki ziņoja, ka roboti- kuriem tika iedoti vārdi un svētku dienās arī svinīgi tērpi- palīdzēja
rezidentiem nomierināties, palielināja to sociālu labsajūtu un uzlaboja to garastāvokli un apetīti.

Īsumā
Senioriem un pansionātu rezidentiem pastāv lielāks risks, la izveidotos depresijas un izolācijas sajūtas,
kas rastos dēļ sociālo sakaru trūkumu viņu ikdienas dzīvēs. Viens veids, kā var cīnīties ar šīm sajūtām ir
mājdzīvnieks kā kompanjons, kas būtu viņiem blakus. Vai nu tas ir īsts dzīvnieks, vai robots, ir atkarīgs
no katra individuālās situācijas, bet abi ir pierādījušies ļoti izpalīdzīgi veselības un vispārējas dzīves
kvalitātes uzlabošanā priekš senioriem un vecākiem cilvēkiem pansionātos.
Dzīvnieka glaudīšana var samazināt kortizola, stresa hormona, līmeni mūsu smadzenēs un palielināt
laimes molekulu, seratonīnu, izlaišanu. Līdz ar to sirds darbības ritms un asins spiediens arī tiek
samazināts.
Mājdzīvnieki roboti var palīdzēt cīņā ar mentālām problēmām, kā piemēram trauksmi, depresiju vai
post traumatiskā stresa sindromu. Robotisko mājdzīvnieku terapija, kamēr ir relatīvi diezgan jauna
metode, ir līdz šim pierādījusi, ka dod līdzīgi labus rezultātus kā tradicionālā dzīvnieku asistētā terapija.

RMājdzīvnieku robotu nākotne
Robotiskie mājdzīvnieki paliek diezgan izplatīti it īpaši asistētās dzīvošanas kopienās un, gadiem ejot,
šie roboti vēl labāk varēs atainot īstu dzīvnieku uzvedību. Kamēr daži uzskata, ka šie robotiskie
mājdzīvnieki nevar aizstāt īstus dzīvniekus, kompānijas sajūta, ko tie dod vecākiem cilvēkiem nevar tikt
ignorēta.

The text was created as part of a partnership project "Journey to the world of robotics".
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