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Rehabilitacja z wykorzystaniem
rzeczywistości wirtualnej
Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej pozwala
zorganizować rehabilitacje w formie gry - stwarza
to nowe możliwości motywowania pacjenta do
udziału w ćwiczeniach.
Dzięki rzeczywistości wirtualnej możliwe jest
wytworzenie swoistego sprzężenia zwrotnego
między pacjentem wykonującym ćwiczenia
a terapeutą. Rehabilitant może monitorować
przebieg procesu w czasie rzeczywistym i
odpowiednio dostrajać parametry ćwiczeń
wspieranych elementami gier, uwzględniając
indywidualne potrzeby pacjenta.
Każde ćwiczenie może być dostosowane do
specyficznych wymagań konkretnego pacjenta.
Wszelkie dostrajanie może być wykonywane w
czasie rzeczywistym, gdy pacjent jest w trakcie
wykonywania ćwiczeń.

Celem wirtualnej jest wspieranie rehabilitacji
terapii pacjentów, którzy utracili lub mają znacznie
ograniczoną sprawność motoryczną ciała lub
funkcji poznawczych, w następstwie schorzeń
mózgowych, neurogennych, związanych z
kręgosłupem, itp.
Biorąc pod uwagę indywidualny profil każdego
pacjenta oraz związane z tym zalecenia i
przeciwwskazania, rehabilitacja z wykorzystaniem
rzeczywistości wirtualnej może być stosowany w
następujących przypadkach:
• Schorzenia mózgowo naczyniowe • Stwardnienie
rozsiane • Porażenie mózgowe • Choroba
Parkinsona i zespół pozapiramidowy • Urazy mózgu
• Operacje mózgu • urazy rdzenia kręgowego •
Zanik mięśni • Osłabienie mięśni z powodu braku
mobilności • Stan po wstawieniu endoprotezy
(stawy biodrowe, kolanowe, łokciowe, barkowe) •
Stan po złamaniach kręgów i/lub kończyn • Stan
po amputacji kończyny • Zaburzenia równowagi

Konsorcjum projektu RoboReha zaprasza do udziału w przedsięwzięciach
upowszechniających, w ramach których będą prezentowane rezultaty.

Warsztaty

Pilotowe szkolenie

21. padziernika 2015

11. – 13. listopada 2015

Organizatorzy warsztatów:

Organizatorzy pilotowego
szkolenia:

Rehabilitacja robotowa

Hotel GloriaPalacein Koszyce,
Słowacja

Politechnika w Koszycach, Słowacja
Średnia Szkoła Medyczna w Koszycach, Słowacja
RenonaRehabilitaion, Šúrovce, Słowacja
Słowacka Izba Fizjoterapeutów

Program warsztatów:
1) Projekt RoboReha

Katedra Robotyki Politechniki w Koszycach, Słowacja

2) Roboty rehabilitacyjne

Katedra Robotyki Politechniki w Koszycach, Słowacja

3) D
 oświadczenia w stosowaniu
nowych metod i technik
w rehabilitacji
RenonaRehabilitation, Surovce, Słowacja

4) Nowe kierunki w kształceniu
fizjoterapeutów

Średnia Szkoła Medyczna w Koszycach, Słowacja

5) Wirtualna rehabilitacja
z wykorzystaniem rękawicy
CyberGlove II

Katedra Robotyki Politechniki w Koszycach, Słowacja

System Edukacyjny RoboReha

Hotel Zemplín, Trebisov,
Słowacja

Partnerzy projektu
oraz
Słowacka Izba Fizjoterapeutów

Organizatorzy pilotowego
szkolenia:
11. listopada 2015

- Prezentacja projektu RoboReha i jego rezultatów

12. listopada 2015

- prezentacja robotowych urządzeń rehabilitacyjnych
opracowanych przez partnerów projektu – PIAP, ITAM
- pokazy działania + możliwość samodzielnego
wypróbowania urządzeń
- Wirtualna rehabilitacja z wykorzystaniem rękawicy
CyberGlove II i hełmu
- Mobilna aplikacja rehabilitacji wirtualnej
- Mobilna platforma dla użytkowników wózków
inwalidzkich

13. listopada 2015

- System e-learning RoboReha i jego lekcje

UDZIAŁ W OBU WYDARZENIACH JEST BEZPŁATNY
Podczas warsztatów uczestnicy otrzymają bezpłatnie napoje.
Uczestnicy szkolenia pilotowego otrzymają bezpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie.
Uczestnicy obu wydarzeń uzyskają kredyt dla oceny kształcenia ustawicznego gwarantowany przez
Słowacką Izbę Fizjoterapeutów.
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja reprezentuje tylko opinie autorów i ani Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie bierze odpowiedzialności za informacje w niej zawarte.

