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Projekt RoboReha
Projekt RoboReha je realizovaný v rámci programu celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci – Transfer inovácií a je financovaný z prostriedkov Európskej
komisie.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť vzdelávacie materiály z oblasti robotickej
rehabilitácie pre ďalšie odborné vzdelávanie rehabilitačných pracovníkov.

Ciele projektu sú špecifikované nasledovne:
· Vytvoriť učebno-vzdelávacie materiály v e-learningovej forme pre
robotickú rehabilitáciu.
· Implementovať vzdelávací systém RoboReha do odborného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.
· Podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
· Zvýšiť úroveň vzdelania rehabilitačných pracovníkov na základe
najnovších trendov vo svete.
· Umožniť budovanie kariérneho rastu – celoživotné vzdelávanie.
· Vyvinúť platformu s virtuálnymi modelmi pre virtuálnu rehabilitáciu.
· Zlepšiť zdravotnú starostlivosť o pacientov.

Partneri projektu
Technická univerzita v Košiciach
Koordinátor projektu
Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt a stará o širokú škálu vzdelávacích
potrieb nielen vo východoslovenskom regióne ale v rámci celého Slovenska, v
mnohých odboroch je jediným vzdelávacím a výskumným centrom.
www.tuke.sk

Renona Rehabilitation
Rehabilitačné centrum Renona sa zaoberá liečbou dospelých a detí, zameriava sa
predovšetkým na liečbu porúch pohybového aparátu a ochorení týkajúcich sa
centrálneho nervového systému.
www.renona-rehabilitation.com

Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola v Košiciach sa venuje vzdelávaniu a odbornej príprave
zdravotníckych pracovníkov so stredným odborným vzdelaním, úplným
stredným odborným vzdelaním a vyšším odborným vzdelaním.
www.kukucinka.stranka.info

Friedrich-Wilhelm-Bessel-Institut
Výskumný ústav FWBI úzko spolupracuje s poprednými univerzitami ako aj
partnermi z priemyselnej praxe na riešení projektov z rôznych technických
oblastí vrátane problematiky robotiky v rehabilitácii.
www.fwbi-bremen.de

Výskumný ústav pre priemyselnú automatizáciu a meranie PIAP
Výskumný ústav PIAP sa venuje aktivitám vedeckého výskumu a vývoja v rôznych
technických oblastiach ako je robotika, automatizácia ale aj robotická
rehabilitácia. PIAP spolupracuje s vedeckými organizáciami z EÚ ale aj z USA.
www.piap.pl

Ústav lekárskej techniky ITAM
ITAM je popredné výskumné a vývojové centrum pôsobiace v oblasti zdravotníckej
techniky v Poľsku. Vyvinul značné množstvo originálnych a inovatívnych riešení,
ktoré sú používané v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti.
www.itam.zabrze.pl

Rehabilitačné centrum Repty
Rehabilitačné centrum Repty je unikátne, špecializované rehabilitačné centrum v
Poľsku. Zameriava sa na rehabilitáciu pacientov s ochoreniami srdca,
neurologickými a ortopedickými problémami.
www.repty.pl

Vzdelávací systém RoboReha
Vzdelávací systém RoboReha pozostáva z dvoch častí:
· E-learningový kurz
· Platforma s virtuálnymi modelmi
Vzdelávací systém RoboReha je prístupný cez internet na adrese:

http://roboreha.sjf.tuke.sk/moodle/
E-learningový kurz RoboReha
E-learningový kurz RoboReha je vytvorený v prostredí Moodle a pozostáva z
nasledujúcich lekcií:
1.

Úvod do rehabilitácie

2.

Rehabilitácia pre dolné končatiny

3.

Rehabilitácia pre horné končatiny

4.

Robotické rehabilitačné zariadenia

5.

Prehľad robotických rehabilitačných zariadení pre dolné končatiny

6.

Prehľad robotických rehabilitačných zariadení pre horné končatiny

7.

Programovanie a spôsoby ovládania rehabilitačného robota

8.

Trendy v robotickej rehabilitácii

9.

Príklady, konkrétne aplikácie a videá existujúcich robotických
rehabilitačných zariadení

10.

Bezpečnosť robotických rehabilitačných zariadení

11.

Výhody/nevýhody robotických rehabilitačných zariadení

Platforma s virtuálnymi modelmi
Platforma s virtuálnymi modelmi je platforma pre vykonávanie rehabilitácie vo
virtuálnom prostredí.
Jedná sa o tzv. virtuálnu rehabilitáciu, ktorá funguje na báze virtuálnej reality.
Je to forma tréningu v podobe hry – čo pacienta oveľa viac motivuje k
usilovnému tréningu.
Rehabilitácia vo virtuálnej realite poskytuje spätnú väzbu pacientovi
vykonávajúcemu rehabilitáciu a aj fyzioterapeutovi. Fyzioterapeut tak môže v
reálnom čase sledovať výkon pacienta a upraviť parametre cvičenia tak, aby
zodpovedali individuálnym potrebám pacienta.
Každé cvičenie môže byť prispôsobené špecifickým potrebám daného pacienta.
Všetky úpravy cvičenia môžu byť vykonané v reálnom čase zatiaľ čo pacient
cvičí – hrá sa.
Účelom virtuálnej rehabilitácie je podporiť funkčnú terapiu u pacientov, ktorí
stratili pohybové alebo kognitívne funkcie svojho tela alebo ich majú
obmedzené z dôvodu mozgového, neurologického, spinálneho alebo svalového
ochorenia.
V rámci projektu RoboReha bola vytvorená platforma s virtuálnymi modelmi,
ktorá umožňuje rehabilitáciu vo virtuálnej realite. Vytvorené sú dve unikátne
riešenia virtuálnej rehabilitácie a to:

· Mobilná platforma pre virtuálnu rehabilitáciu
· Rehabilitácia s použitím virtuálnej dátovej rukavice CyberGlove II

Pre bližšie informácie kontaktujte:
Koordinátor projektu:
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Katedra robotiky
Park Komenského 8
042 00 Košice
www.sjf.tuke.sk/kvtar/roboreha
mikulas.hajduk@tuke.sk

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje
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