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Το έργο προτείνει την κατάρτιση μηχανικών που θα εφαρμόζουν αρχές ιατρικής και εμβιομηχανικής
για τη χρήση, προσαρμογή, αξιολόγηση, προβολή και διάχυση τεχνολογικών και ιατρικών λύσεων
που βελτιώνουν την υγεία των ασθενών. Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας e-learning που
προσφέρει σε μηχανικούς ενδιαφερόμενους για τον ιατρικό τομέα, ένα εργαλείο μάθησης με
διεπιστημονικές προσεγγίσεις, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της μηχανικής και της
ιατρικής, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον e-learning για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης.

Ο στόχος αυτού του έργου LLP-LdV
είναι να εκπαιδεύσει ειδικευμένους
μηχανικούς για τα συστήματα υγείας
και την τεχνολογία ιατρικών οργάνων,
να υποστηρίξει θέσεις στα νοσοκομεία,
τη βιομηχανία της υγείας και τα
ερευνητικά κέντρα.

On-line ΜΑΘΗΜΑΤΑ για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης
Τα κεφάλαια του on-line μαθήματος για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης είναι:

1. Φυσική της κίνησης του ανθρώπινου σώματος. Βασικές γνώσεις ιδιοτήτων των υλικών και βιοϋλικών.
2. Βασική ανατομία της κίνησης του ανθρώπινου σώματος.
3. Σύγχρονες τεχνικές για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης.
Μόνο μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και έκθεσης των συνόρων της γνώσης και των δύο πεδίων
(ιατρική και μηχανική) θα είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ποιότητα της ιατρικής φροντίδας.

Ομάδα στόχος: Μηχανικοί

Η ανθρώπινη κίνηση είναι σύνθετη διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσω μιας εξαιρετικά συντονισμένης
μηχανικής αλληλεπίδρασης μεταξύ οστών, μυών, συνδέσμων και αρθρώσεων μέσα στο μυοσκελετικό
σύστημα. Για να μπορεί κάποιος να βρίσκει και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της ανάλυσης κίνησης,
πρέπει να έχει μια συνολική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του μυοσκελετικού
συστήματος, της φυσικής, της ανθρώπινης εμβιομηχανικής και της χρήσης τεχνικών μέτρησης.
Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί τα εξής εκπαιδευτικά υλικά στην πλατφόρμα ORTHO- eMAN:
1. Ένα θεωρητικό μέρος , συμπεριλαμβανομένων όλων των θεμάτων που αφορούν την ανάλυση
κίνησης (ανατομία, εμβιομηχανική, αρχές και βασικές τεχνικές προσεγγίσεις)
2. Μελέτες περιπτώσεων από την κλινική ορθοπεδική πρακτική
3. Μελέτες περιπτώσεων που χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους έρευνας (απόκτησης και ανάλυσης
δεδομένων χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές).
Οι διδακτικές μονάδες για τα μαθήματα διαρθρώνονται σε πολλαπλές ενότητες που περιλαμβάνουν:
Μαθήματα off-line (ppt), ιατρική απεικόνιση, αρχεία βίντεο ανάλυσης κίνησης, διαγράμματα των
δυνάμεων των μυών και των δυνάμεων αντίδρασης στις αρθρώσεις, αριθμητικά στοιχεία, διαγράμματα
πίεσης επαφής, λογισμικό αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης. Το σύστημα παρέχει ανάδραση
δείχνοντας τη σωστή διάγνωση στους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαθέσιμες στα
Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων.

Μελέτες περιπτώσεων

Σε μια μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζεται η περιγραφή μιας πραγματικής ή φανταστικής κατάστασης και ο
ασκούμενος πρέπει να αναλύσει τα στοιχεία που δίνονται για να απαντήσει μια συγκεκριμένη ερώτηση. Για
την επίλυση των μελετών περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν στο ORTHO-eMAN οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει
να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε τρεις ενότητες μάθησης. Αποκτούν επίσης τεχνικές δεξιότητες
χρήσιμες για την πραγματοποίηση μελετών ανάλυσης κίνησης στο μέλλον.
Μέσω αυτής της προσέγγισης της μάθησης, θα επιτευχθούν οι εξής στόχοι:
•Εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών σχετικά με την ανάλυση κίνησης.
•Ανάπτυξη νέων τεχνικών δεξιοτήτων για την πραγματοποίηση μελετών
ανάλυσης κίνησης.
•Ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της λήψης αποφάσεων.
•Εκμάθηση των μεθόδων ανάλυσης των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων
συστημάτων ανάλυσης κίνησης.

Μέθοδοι ανάλυσης κίνησης και
εφαρμογές
Πολύ συχνά αλλοιώσεις της ανθρώπινης
κίνησης εμφανίζονται ως συνέπεια σωματικών ή
νευρολογικών δυσλειτουργιών.
Η Ενότητα 3 - Σύγχρονες τεχνικές για την
ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης προτίθεται να
δώσει στον εκπαιδευόμενο μια συνολική άποψη
σχετικά με τις πιο σημαντικές πτυχές της
ανάλυσης της κίνησης:
•Περιγραφή τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης
κίνησης
•Εκπόνηση μελετών ανάλυσης κίνησης
•Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Οι μελέτες περιπτώσεων είναι ο καλύτερος
τρόπος μετάδοσης πρακτικών εννοιών στους
εκπαιδευόμενους. Προσφέρουν τη δυνατότητα
εργασίας με πραγματικά δεδομένα από διάφορα
συστήματα μέτρησης και ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να λάβει ανατροφοδότηση σχετικά με το
σωστό τρόπο για να εκτελέσει την ανάλυση.

Εγγραφή στο ORTHO-eMAN

Η διαδικασία της εγγραφής για τα μαθήματα e-learning είναι πλέον ανοιχτή. Αν θέλετε να εγγραφείτε ως εκπαιδευόμενος για το μάθημα της ανάλυσης κίνησης,
μπορείτε να το κάνετε στην ιστοσελίδα του έργου ORTHO-eMAN (www.ortho-eman.ro) – μενού εγγραφής. Τα μαθήματα θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2013.
Η ομάδα-στόχος θα αποτελείται από μηχανικούς και ειδικευόμενους γιατρούς.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτή.

