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Robotyka w Rehabilitacji
Projekt w Programie
„Uczenie się przez całe życie”
Leonardo da Vinci
Transfer Innowacji

Program Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji

System szkoleniowy Robo Reha

Celem programu LdV jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiego
rynku pracy poprzez ułatwienie obywatelom Europy zdobywania nowych
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji. Program ten wspiera także wprowadzanie
innowacji i ulepszeń do systemów edukacji i kształcenia zawodowego
oraz do praktyki gospodarczej.

System szkoleniowy RoboReha jest kursem e-learningowym w środowisku
Moodle, który zawiera następujące lekcje:

Podprogram „Transfer Innowacji” skupia się na projektach wielostronnej
współpracy między krajami partnerskimi, nakierowanych na transfer
lub adaptację innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i kształcenia
zawodowego.

Rehabilitacja wspomagana robotami
Istotą ćwiczeń rehabilitacyjnych jest wielokrotne wykonywanie określonych
ruchów, które stymulują motoryczną plastyczność pacjenta i przez
to poprawiają jego zdolności ruchowe oraz zmniejszają ograniczenia
funkcjonalne. Rehabilitacja ruchowa dotyczy najczęściej konkretnej
kończyny, która jest usprawniana w cyklu ćwiczeń terapeutycznych.
Zastosowanie robotyki w leczeniu rehabilitacyjnym jest nową metodą
terapeutyczną, która szybko rozwija się jako efektywne rozwiązanie
do automatyzacji ćwiczeń. Rehabilitacja ze wsparciem urządzeń robotyki:
o
 granicza wysiłek fizyczny terapeuty podczas ćwiczeń, zapewniając
jednocześnie bardzo dobrą powtarzalność oraz stałą, ustawianą
intensywność ruchów,
p
 oprzez pomiar kinematycznych i dynamicznych parametrów ruchu,
umożliwia bieżącą oraz okresową (syntetyczną) ocenę przebiegu procesu
rehabilitacji i poziomu/poprawy zdolności ruchowych pacjenta.
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Wprowadzenie do rehabilitacji
Rehabilitacja kończyny dolnej
Rehabilitacja kończyny górnej
Robotowe urządzenia rehabilitacyjne
Przegląd urządzeń robotyki rehabilitacyjnej dla kończyny dolnej
Przegląd urządzeń robotyki rehabilitacyjnej dla kończyny górnej
Sterowanie i programowanie robotów rehabilitacyjnych
Trendy rozwojowe robotyki rehabilitacyjnej
Przykłady, specyficzne zastosowania i filmy prezentujące robotowe
urządzenia rehabilitacyjne
10. Bezpieczeństwo robotowych urządzeń rehabilitacyjnych
11. Wady i zalety robotowych urządzeń rehabilitacyjnych

W celu uzyskania dalszych informacji o systemie szkoleniowym
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