
Thiết bị đeo chăm sóc sức khỏe: Trở nên tốt hơn 

mọi lúc 

Đồng hồ thông minh và các thiết bị y tế có thể đeo được có thể giúp mọi 

người theo dõi sức khỏe của họ 24/7. Tác động của chúng có thể sẽ tăng 

lên khi các bác sĩ hoàn toàn tin tưởng vào tiện ích của chúng và người tiêu 

dùng cảm thấy tự tin rằng dữ liệu của họ an toàn. 

Những tiến bộ trong cảm biến và AI đang giúp hàng triệu người phát hiện 

và quản lý các tình trạng sức khỏe mãn tính và tránh bệnh nghiêm trọng 

bằng cách sử dụng các thiết bị đủ nhỏ để đeo trên cổ tay hoặc miếng dán 

có kích thước bằng đồng xu. Deloitte Global dự đoán rằng 320 triệu thiết bị 

đeo sức khỏe và sức khỏe người tiêu dùng sẽ xuất xưởng trên toàn thế 

giới vào năm 2022; đến năm 2024, con số đó có thể sẽ đạt gần 440 triệu 

đơn vị khi các dịch vụ mới được tung ra thị trường và nhiều nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên thoải mái khi sử dụng chúng. Những 

con số này bao gồm cả đồng hồ thông minh, được tiếp thị và mua bởi 

người tiêu dùng, và thiết bị đeo cấp y tế, thường được gọi là "bản vá thông 

minh", thường được quy định bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

nhưng ngày càng có sẵn trên kệ. 

Trong lịch sử, đồng hồ thông minh đã được sử dụng phổ biến nhất cho 

mục đích thể dục, nhưng mọi người ngày càng sử dụng chúng để theo dõi 

sức khỏe của họ. Ví dụ, máy đo nhịp tim hiện là tiêu chuẩn trên hầu hết 

các đồng hồ thông minh; một số có sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm để phát hiện các bất thường như rung nhĩ. Đại dịch 

chỉ đẩy nhanh xu hướng có đầu óc sức khỏe này: Hơn 10% người tiêu 

dùng Mỹ sở hữu đồng hồ thông minh hiện đang sử dụng chúng để phát 

hiện các triệu chứng COVID-19. Trên thực tế, 15% người tiêu dùng Mỹ sở 

hữu đồng hồ thông minh đã mua nó sau khi COVID-19 khởi phát. 

Tất nhiên, có những giới hạn đối với những gì công nghệ cảm biến 

smartwatch hiện tại có thể làm mà không cần gắn vào - hoặc nhận được 

dưới - da của một người. Đó là nơi các bản vá lỗi thông minh xuất hiện. 

Thường được thiết kế cho một chỉ định duy nhất như quản lý bệnh tiểu 

đường, theo dõi bệnh nhân hoặc phân phối thuốc, các miếng dán thông 
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minh thường nhỏ và không phô trương, gắn trực tiếp vào da của một 

người. Họ thường sử dụng một loạt các công nghệ hơn so với đồng hồ 

thông minh. Ví dụ, các bản vá thông minh đo sự thay đổi nhịp tim thường 

sử dụng công nghệ điện tâm đồ theo dõi hoạt động điện của tim trực tiếp 

và chính xác hơn so với đồng hồ thông minh có thể. 

Các công ty thuộc mọi loại, từ những công ty khổng lồ đến những công ty 

mới nổi, đang phát triển các chức năng mới để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng về thiết bị đeo chăm sóc sức khỏe vào năm 2022 và hơn thế 

nữa. Nhưng sự chấp nhận rộng rãi hơn của người tiêu dùng và các nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đến chậm, vì thiết bị đeo 

tương đối mới. Những cơn gió ngược bao gồm sự hoài nghi của bác sĩ, 

mối quan tâm về quyền riêng tư dữ liệu, mối đe dọa an ninh mạng và quy 

định ngày càng tăng.  


