
Dzień dobry!                                
Witam Państwa i zapraszam na 

prezentację: 

Inżynier nanomedycyny      
Zawód przyszłości 



Inżynier nanotechnologii 



Na czym polega jego praca? 

Inżynier nanomedycyny 

podczas swojej pracy tworzy 

nanocząstki i nanoboty, które 

usprawniają leczenie 

chorych, umożliwiają 

dokładną diagnostykę i 

wykonywanie zabiegów bez 

konieczności rozcinania 

ciała. 



Pomaga chorym wracać do pełnej 
sprawności, a czasem nawet 

poprawia zdolności osób zdrowych, 
np. refleks pilotów czy siłę i 

koordynację ratowników. 



Swoją pracę rozpoczyna od ustalenia, jakie 
funkcje ma spełniać nowy nanorobot i po jakim 

obszarze ludzkiego ciała ma się poruszać.  
Od tego zależy jego wielkość i “wyposażenie”.  

W pracy wykorzystuje nanomateriały, czyli 
związki charakteryzujące się wyjątkowymi 

właściwościami optycznymi, magnetycznymi 
albo strukturalnymi. 



Mikroskopijne roboty 
transportują leki 

precyzyjnie do chorego 
narządu lub tkanki, 

niszczą komórki 
nowotworowe nie 

uszkadzając zdrowych lub 
groźne bakterie nie 

szkodząc pożytecznym. 



Te miniaturowe urządzenia, 
pomimo że czasem są wielkości 

pojedynczej komórki, potrafią 
odnaleźć docelową tkankę, 

pokazać od wewnątrz naczynia 
krwionośne i np. zlokalizować 

zatykające je blaszki 
miażdżycowe, a nawet je usunąć.  

Bezboleśnie rozbić kamienie w 
nerkach albo w pęcherzyku 

żółciowym.  
 



Umieją odtworzyć uszkodzony fragment nerwu 
przywracając utracone w wypadku czucie lub zdolność 
poruszania się, albo czasowo przejąć funkcje własnych 

komórek chorego, np. zniszczonych w wyniku 
poparzenia skóry czy płuc. 

Wykrywają wiele chorób 

w bardzo wczesnym 

stadium, przez co 

zwiększają szanse na 

powrót do pełni zdrowia.



Istotne wymagania i 
umiejętności do 

wykonywania zawodu 
inżyniera nanomedycyny 

to: 



Bardzo dobra znajomość fizjologii i 
fizjopatologii człowieka, aby wiedzieć, 

jakie cechy powinny mieć nanoboty, żeby 
jak najlepiej spełniały przypisaną im 

funkcję: diagnostyczną albo leczniczą i 
skutecznie docierały tam, gdzie powinny. 



Bardzo dobra znajomość informatyki, aby prawidłowo 
programować nanoboty i sterować ich pracą (np. sprawiać, że będą 
uwalniać lek dokładnie o zadanej porze i w określonym miejscu), a 

także pisać programy zbierające i analizujące dane przesyłane 
przez te urządzenia.  

Do tego celu używa specjalistycznych programów komputerowych.  



Bardzo dobra znajomość matematyki, aby opracowywać 
algorytmy niezbędne do sterowania pracą nanobotów, 

obliczać optymalne wymiary tych miniaturowych 
urządzeń oraz ich liczbę, jaką trzeba wytworzyć, żeby 

poradzić sobie z określonym problemem. 



Bardzo dobra znajomość właściwości 
fizycznych komórek ciała oraz materiałów 

używanych do budowy nanorobotów i 
sterowania nimi (np. polem 

magnetycznym) oraz uwalniania ich 
ładunku w tkance (np. dzięki falom 

ultradźwiękowym albo wiązce światła). 



Bardzo dobra znajomość właściwości chemicznych 
materiałów, które wykorzystuje do konstruowania 

nanorobotów. Materiały te muszą być dopasowane do 
zadań, jakie nanoboty mają spełniać w określonych 

sytuacjach (precyzyjne uwalnianie leku, wiązanie się z 
określonymi receptorami na powierzchni komórek, 

rozpad po danym czasie), nie mogą być toksyczne dla 
organizmu, wywoływać reakcji alergicznych ani być 

postrzegane jako ciała obce, które trzeba zniszczyć albo 
usunąć. 



Bardzo dobra znajomość 
języków obcych, aby móc 
pogłębiać swoją wiedzę 

czytając różne publikacje 
oraz dzielić się swoimi 

doświadczeniami z 
innymi naukowcami z 

całego świata. 



Inne ważne kompetencje to: 

•

•

•

•

•

•



Predyspozycje zdrowotne: 

•

•

•

•



Przykładowa ścieżka edukacyjna: 









Inżynier nanomedycyny może być 
zatrudniony w firmach i 

przedsiębiorstwach zajmujących się 
projektowaniem i produkcją 

specjalistycznej aparatury medycznej,     
a także w medycznych lub naukowych 

placówkach badawczych. 



Prezentację przygotował 
Piotr Kurpiński z kl. VII d 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana 
Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w 

Ozorkowie, 
wykorzystując wiedzę własną oraz 
informacje dostępne w internecie. 



Dziękuję wszystkim za uwagę. 


