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RoboReha
Robotyka w Rehabilitacji
Program „Uczenie się przez całe życie”
Leonardo da Vinci
Transfer Innowacji

Projekt RoboReha
Projekt RoboReha jest realizowany w ramach programu Uczenie się przez cale
życie Leonardo Da Vinci - Transfer Innowacji i jest finansowany przy wsparciu
Komisji Europejskiej.
Głównym celem projektu jest stworzenie materiałów szkoleniowych w
dziedzinie rehabilitacji z użyciem robotów w celu ich wykorzystania w
przyszłości do szkolenia fizjoterapeutów.

Główne cele projektu są następujące:
· opracowanie materiałów szkoleniowych
rehabilitacyjnej w postaci e-learningowej.

z

zakresu

robotyki

· włączenie systemu szkoleń RoboReha do systemu szkoleń
zawodowych personelu medycznego
· wspieranie szkoleń personelu medycznego
· podniesienie poziomu edukacji personelu medycznego w oparciu o
najnowsze trendy światowe
· umożliwienie rozwoju karier - uczenie się przez całe życie
· rozwój platformy wirtualnych modeli dla wirtualnej rehabilitacji
· poprawa opieki zdrowotnej pacjentów

Project partners
Uniwersytet Techniczny w Koszycach
Koordynator Projektu
Uniwersytet Techniczny w Koszycach ma 9 wydziałów a zaspokaja szeroki
wachlarz potrzeb edukacyjnych i badawczych na terenie całej Słowacji. W wielu
specjalnościach TUKE stanowi jedyne centrum szkoleniowe i badawcze w kraju.
www.tuke.sk

Renona Rehabilitation
Centrum Renona Rehabilitation prowadzi leczenie dzieci i osób dorosłych
poczynając. Renona koncentruje się głównie na terapii schorzeń i niesprawności
związanych z centralnym układem nerwowym.
www.renona-rehabilitation.com

Secondary Health School
Gimnazjum Zdrowie w Koszycach jest poświęcony edukacji i szkolenia
pracowników służby zdrowia z wykształceniem średnim, pełnego wykształcenia
średniego i wyższego.
www.kukucinka.stranka.info

Friedrich-Wilhelm-Bessel-Institut
FWBI jest placówką badawczą mającą swoją siedzibę w Bremie. FWBI ściśle
współpracuje z uniwersytetami i partnerami przemysłowymi w ramach
projektów różnych dziedzin techniki, w tym w zakresie robotyki rehabilitacyjnej.
www.fwbi-bremen.de

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
PIAP koncentruje się na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w
automatyce i robotyce. Współpracuje z organizacjami w Europie i Stanach
Zjednoczonych.
www.piap.pl

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
ITAM jest wiodącą instytucją w Polsce w zakresie badań i rozwoju w obszarze
techniki medycznej. Instytut ma w swoim dorobku opracowanie wielu
oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań, które są z powodzeniem stosowane w
placówkach służby zdrowia.
www.itam.zabrze.pl

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty
GCR Repty od ponad 50-ciu lat jest czołowym ośrodkiem rehabilitacyjnym w
Polsce. Działalnośc Centrum koncentruje się na terapii pacjentów ze
schorzeniami kardiologicznymi, neurologicznymi i ortopedycznymi.
www.repty.pl

RoboReha System edukacji
RoboReha system edukacji składa się z dwóch części:
· E-learning kurs
· Platforma wirtualny model

RoboReha system edukacji jest dostępne przez internet:

http://roboreha.sjf.tuke.sk/moodle/
RoboReha e-learningový kurs
RoboReha kurs e-learning jest tworzony w środowisku Moodle i składa się z
następujących wniosków:
1. Wprowadzenie do rehabilitacji
2. Rehabilitacja dla kończyn dolnych
3. Rehabilitacja dla kończyn górnych
4. robotyczne urządzenia rehabilitacyjne
5. Przegląd zrobotyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych dla kończyn
dolnych
6. Przegląd zrobotyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych dla kończyn
górnych
7. Programowanie i kontroli strategie robota rehabilitacyjnego
8. Trendy w rehabilitacji robota
9. Przykłady, konkretnych aplikacji i filmy istniejących zrobotyzowanych
urządzeń rehabilitacyjnych
10. Bezpieczeństwo zrobotyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych
11. Zalety / wady zrobotyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych

Platforma wirtualny model
Model Wirtualna Platforma jest platformą do realizacji rehabilitacji w
środowisku wirtualnym.
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.
W ramach projektu została RoboReha Założona modeli wirtualnych platform,
umożliwiających rehabilitację w wirtualnej rzeczywistości. Istnieją dwa
rozwiązania tworzone są unikalne wirtualne rehabilitacji, a mianowicie:

• Platforma Mobile dla wirtualnego rehabilitacji
• Rehabilitacja oparta na wykorzystaniu wirtualnego rękawic danych
CyberGlove II

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Koordynator Projektu:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
Uniwersytet Techniczny w Koszycach
Department of Robotics
Park Komenského 8
042 00 Košice
www.sjf.tuke.sk/kvtar/roboreha
mikulas.hajduk@tuke.sk

Projekt RoboReha 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 nie zawarte.

