ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ
Σν έξγν πνπ νλνκάδεηαη "Μία Web-based
πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο Καηάξηηζεο γηα ηε
δηεξεχλεζε Δθηεηακέλεο Αλζξψπηλεο Κίλεζεο
ζηελ Οξζνπεδηθή» πξνηείλεη ηελ επηκφξθσζε
κεραληθψλ πνπ ζα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο
ηαηξηθήο θαη βηνταηξηθήο κεραληθήο γηα ηε ρξήζε,
ηελ πξνζαξκνγή, ηελ αμηνιφγεζε, πξνβάιινληαο
ή / θαη δηαλέκνληαο ηερλνινγηθέο θαη ηαηξηθέο
ιχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ
αζζελψλ.
Σν
έξγν
ζηνρεχεη
ζηελ
αλάπηπμε
κηαο
πιαηθφξκαο ει. κάζεζεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο
κεραληθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ηαηξηθφ
ηνκέα, έλα εξγαιείν κάζεζεο, κε δηεπηζηεκνληθέο
πξνζεγγίζεηο, πξνζπαζψληαο λα γεθπξψζεη ην
ράζκα κεηαμχ ηεο κεραληθήο θαη ηεο ηαηξηθήο,
δεκηνπξγψληαο έλα λέν πεξηβάιινλ ει. κάζεζεο
γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο.

On-line ΜΑΘΗΜΑ για ηην
ανάλσζη ανθρώπινης κίνηζης
Σα on-line θεθάιαηα ηνπ καζήκαηφο καο γηα ηελ
αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο είλαη:
1. Φπζηθή ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο.
Βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη
ηδηφηεηεο βηνυιηθψλ.
2. Βαζηθή αλαηνκία ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο ηνπ
ζψκαηνο.
3. Οη ζχγρξνλεο ηερληθέο ζηελ αλάιπζε ηεο
αλζξψπηλεο θίλεζεο.
Μφλν κέζσ κηαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη
επίηεπμεο ησλ ζπλφξσλ ηεο γλψζεο θαη απφ ηηο
δχν πνπ εκπιέθνληαη πεδία (ηαηξηθή θαη ηελ
ηερλνινγία) ζα είλαη δπλαηφλ λα βειηησζεί ε
πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο.

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ LLP-LdV πξνγξάκκαηνο είλαη
λα εθπαηδεχζεη εηδηθεπκέλνπο κεραληθνχο γηα ηα
ζπζηήκαηα πγείαο θαη ζέζεηο ππνζηήξημεο ηεο
ηερλνινγίαο ηαηξηθψλ νξγάλσλ ζηα λνζνθνκεία,
ηε βηνκεραλία ηεο πγείαο θαη ηα εξεπλεηηθά
θέληξα.

ησλ ηερληθψλ κέηξεζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ πιαηθφξκα ει.
Μάζεζεο ORTHO-eMAN έρεη αλαπηπρζεί ην
παξαθάησ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ:
1. Έλα ζεσξεηηθφ κέξνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε
θίλεζεο (αλαηνκία, εκβηνκεραληθή, αξρέο θαη
βαζηθέο ηερληθέο πξνζεγγίζεηο)
2. Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο
πξαθηηθή νξζνπεδηθή
3.

απφ ηελ θιηληθή

Οη
πεξηπησζηνινγηθέο
κειέηεο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο έξεπλαο
(απφθηεζεο
θαη
αλάιπζεο
δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο).

Οη δηδαθηηθέο κνλάδεο γηα ηα λέα καζήκαηα
δηαξζξψλνληαη ζε πνιιαπιέο ελφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ: ηα καζήκαηα off-line (ppt),
ηαηξηθή απεηθφληζε, αξρεία βίληεν αλάιπζεο
θίλεζεο, δηαγξάκκαηα ησλ δπλάκεσλ, ησλ κπψλ
θαη ησλ θνηλψλ δπλάκεσλ αληίδξαζεο, ηα
αξηζκεηηθά ζηνηρεία, δηαγξάκκαηα πίεζεο επαθήο,
θαη ινγηζκηθφ αμηνιφγεζεο θαη απην-αμηνιφγεζεο.
Σν ζχζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο δείρλνληαο
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε ζσζηή δηάγλσζε. Οη
εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο είλαη δηαζέζηκεο ζηα
Αγγιηθά θαη ζηηο γιψζζεο ησλ εηαίξσλ.

Εγγραθή ζηο ORTHO-eMAN
Ομάδα ζηότος: οι μητανικοί

Η δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο γηα ηα καζήκαηα ει.
κάζεζεο είλαη πιένλ αλνηρηή. Αλ ζέιεηε λα

Η αλζξψπηλεο θίλεζε είλαη κηα ζχλζεηε
δηαδηθαζία
πνπ
επηηπγράλεηαη
κέζσ
κηαο
εμαηξεηηθά
ζπληνληζκέλεο
κεραληθήο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ νζηψλ, ησλ κπψλ,
ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ αξζξψζεσλ κέζα ζην
κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
εθηειεί θαη λα εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο θίλεζεο, είλαη απαξαίηεηε κηα νιηθή
θαηάξηηζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο ηνπ
κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο θπζηθήο θαη ηεο
αλζξψπηλεο εκβηνκεραληθήο καδί κε ηε ρξήζε

εγγξαθείηε σο εθπαηδεπφκελνο γηα ην κάζεκα
αλάιπζεο θίλεζεο, κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε
ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

έξγνπ

ORTHO-eMAN

(www.ortho-eman.ro), Σν κελνχ εγγξαθήο. Σν
κάζεκα ζα μεθηλήζεη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013.
Η ομάδα-ζηόσορ θα ππέπει
μησανικούρ και ιαηπούρ.

να

αποηελείηαι

Περιζζόηερα ζηο www.ortho-eman.ro

από

Μεθόδοι και εθαρμογές
ανάλσζης κίνηζης

Μελέηες καηά περίπηωζη
ε κηα κειέηε θαηά πεξίπησζε, παξνπζηάδεηαη ε
πεξηγξαθή κηάο πξαγκαηηθήο ή θαληαζηηθήο
θαηάζηαζεο θαη ν αζθνχκελνο πξέπεη λα
αλαιχζεη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη γηα λα δνζεί
απάληεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Γηα ηελ
επίιπζε
ησλ
κειεηψλ
πεξηπηψζεσλ
πνπ
αλαπηχρζεθαλ
ζην
ORTHO-eMAN
νη
εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο
γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζε ηξεηο ελφηεηεο
κάζεζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζα πάξνπλ θάπνηεο
απφ ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ αλάιπζεο
θίλεζεο ζην κέιινλ.

Ο
εθπαηδεπηηθφο
δεκηνπξγεί
ηηο
κειέηεο
πεξηπηψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν
ζχληαμεο, πνπ αλαπηχρζεθε ζην έξγν ORTHOeMAN. Παξέρεη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηε
ρεηξαγψγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ
(εηθφλαο θαη βίληεν), ηελ θαηαζθεπή ησλ
εξσηήζεσλ θνπίδ, θαζψο θαη έλα ζχλνιν
δπλαηνηήησλ ζρεδίαζεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ
θξίζηκεο πεξηνρέο ή ζεκεία πνπ απαηηνχλ ηελ
αλαγλψξηζε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν.
Μέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο
πξνβιέπνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη:

κάζεζεο,

 Ίδξπζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ ζρεηηθά κε
ηελ αλάιπζε θίλεζεο
 Αλάπηπμε
λέσλ
γλψζεσλ
θαη
ηερληθψλ
δεμηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ
αλάιπζεο θίλεζεο
 Αλάπηπμε
ηεο
ηθαλφηεηαο
επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
 Μαζαίλνληαο πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα
εξκελεχνπλ
ηα
απνηειέζκαηα
ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ αλάιπζεο θίλεζεο.

Πνιχ ζπρλά αιινηψζεηο αλζξψπηλεο θίλεζεο
εκθαλίδνληαη σο ζπλέπεηα κηαο ζσκαηηθήο ή
λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο.
Η Ενόηηηα 3 - Οι ζύγσπονερ ηεσνικέρ ζηην
ανάλςζη ηηρ ανθπώπινηρ κίνηζηρ πξνηίζεηαη λα
δψζεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν κηα ζπλνιηθή άπνςε
ζρεηηθά κε ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
αλάιπζεο θίλεζεο:


Πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο θίλεζεο
θαη ηηο κεζφδνπο



Δθπφλεζε κειεηψλ αλάιπζεο θίλεζεο



Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.

Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ είλαη ν θαιχηεξνο
ηξφπνο γηα λα κεηαδίδνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο
έλλνηεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Πξνζθέξνπλ
ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κε
πξαγκαηηθά δεδνκέλα απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα
κέηξεζεο θαη κπνξεί λα ιάβεη αλαηξνθνδφηεζε
ζρεηηθά κε ην ζσζηφ ηξφπν γηα λα εθηειέζεη ηελ
αλάιπζε.
Η απαίηεζε γηα κεραληθνχο ζηε ζχιιεςε, ηνλ
ζρεδηαζκφ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθπαίδεπζε ζηε
ρξήζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νξγάλσλ έρεη
απμεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνφδνπο ηεο ηαηξηθήο
ηερλνινγίαο.
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