Διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για Εκτεταμένη
Διερεύνηση της Ανθρώπινης Κίνησης στην Ορθοπεδική
www.ortho-eman.ro
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Εταίροι:
•
•
•
•
•

University of Craiova (Ρουμανία) – UCV - http://www.ucv.ro/
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ελλάδα) – NCSR - http://www.iit.demokritos.gr
Biomechanics Institute of Valencia (Ισπανία) – IBV - www.ibv.org
Clinical Emergency Hospital Bucharest (Ρουμανία) – SCUB - http://www.scub.ro/
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα) – DUTH - http://en.ee.duth.gr/

Ποιοι είμαστε;
Η κοινοπραξία του έργου απαρτίζεται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (2
πανεπιστήμια, από τη Ρουμανία και την Ελλάδα), 2 ερευνητικά κέντρα (από την Ελλάδα
και την Ισπανία) και ένα νοσοκομείο (από τη Ρουμανία). Όλοι οι εταίροι έχουν μεγάλη
εμπειρία τόσο στην ορθοπεδική, όσο και στην εμβιομηχανική, με αποδεδειγμένες
δεξιότητες, καθώς και αναγνωρισμένη επάρκεια, που απαιτείται για να καλυφθούν όλα τα
επιμέρους θέματα του έργου. Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα,
στη Ρουμανία.

Τι είναι το ORTHO-eMAN;
Το ORTHO-eMAN (A web-based e-training platform for Extended Human Motion
Investigation in Orthopedics) είναι ένα διετές ευρωπαϊκό έργο, με στόχο να γεφυρωθεί το
χάσμα μεταξύ της μηχανικής και της ιατρικής, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον eμάθησης για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης. Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει
στους ορθοπεδικούς γιατρούς και τους μηχανικούς που ενδιαφέρονται για την ιατρική ένα
κοινό εργαλείο μάθησης με διεπιστημονικές προσεγγίσεις, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες
και εμπειρία από το προηγούμενο σχέδιο της ΕΕ, e-Medi - Virtual Medical School.

Τι σκοπεύουμε να κάνουμε;
Έχουμε ως κοινό στόχο να αναπτύξουμε ένα διαδικτυακό τόπο στην αγγλική γλώσσα και τις
γλώσσες των εταίρων και ένα εικονικό εκπαιδευτικό κέντρο που θα παρέχει on-line
εκπαίδευση και εκπαιδευτικό υλικό.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για ηλεκτρονική
κατάρτιση. Η πλατφόρμα εκπαίδευσης θα παρέχει ένα αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού με
πραγματικές κλινικές μελέτες με τη χρήση ψηφιακής απεικόνισης και συνοδευτική
επισημείωση, καθώς και ένα διαδραστικό σύστημα πολυμέσων που θα περιέχει πλήρεις
εκθέσεις σχετικά με ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοπεδική θεραπεία, συνδεδεμένο με μια βάση δεδομένων με εικόνες
από στατικές και δυναμικές μετρήσεις από το περπάτημα.
Με τη χρήση ενός Εργαλείου Συγγραφής Μαθημάτων θα περιγράψουμε κλινικές περιπτώσεις που θα αποτελούνται από γενική
ενημέρωση για τον ασθενή και μια σειρά από διαδοχικά στάδια. Κάθε στάδιο είναι ένα σημείο στη χρονική αλληλουχία της
διάγνωσης. Κάθε στάδιο συνδέεται με ένα ή περισσότερα οπτικά αντικείμενα (δηλαδή 2D, 3D εικόνες και βίντεο), που έχουν
αποκτηθεί από ένα ή περισσότερα διαθέσιμα μέσα (υπέρηχος, Μαγνητική Τομογραφία, Αξονική Τομογραφία, επεξεργασία
βίντεο, μοτίβο πίεσης επαφής).
Το έργο αυτό χρημαοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα της
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτή.

και η Επιτροπή δεν μπορεί να

