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Cine suntem?
Consorţiul proiectului este alcătuit din 2 instituţii de învăţământ superior (universităţi
din România şi Grecia), 2 centre de cercetare (din Grecia şi Spania), un spital de
urgenţă (din România), toate cu o mare experienţă în ambele domenii (ortopedie şi
inginerie biomedicală), având abilităţi demonstrate, cu expertiză recunoscută şi
competenţe necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a proiectului propus.
Proiectul este coordonat de Universitatea din Craiova, Romania.
Ce este ORTHO-eMAN?
ORTHO-eMAN (A web-based e-training platform for Extended Human Motion
Investigation in Orthopedics = “Platformă de instruire on-line pentru investigarea
mişcării umane cu aplicaţii în ortopedie”) este un proiect european de 2 ani
(LLP/LdV/ToI/2011/ RO/008) al cărui scop este de a micşora distanţa existentă între
inginerie şi medicină, prin crearea unui nou mediu de e-learning pentru analiza
mişcării umane. Proiectul oferă medicilor ortopezi şi inginerilor interesaţi de
domeniul medical un instrument comun de învăţare, cu abordări interdisciplinare,
folosind metodologii de formare şi experienţa din proiecte europene anterioare, şi
anume e-MedI – Virtual Medical School.
Ce vom face?
Vom dezvolta un website în engleză şi în limbile partenerilor, precum şi un centru
virtual educaţional care vor furniza instruire on-line şi materiale educaţionale.
Principalul obiectiv al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme web de instruire
care va fi inter-profesională în concepţie, interdisciplinară în abordare, interculturală în
background, interactivă în design şi internaţională în scop. Platforma de instruire online a proiectului va furniza materiale educaţionale, cu studii clinice de caz reale,
folosind imagistică medicală, note asociate, informaţii despre pacienţii care au primit
tratament ortopedic, corelate cu imagini statice şi dinamice ale măsurătorilor mersului uman.
Folosind tehnici Authoring Tool vom construi un set de studii de caz care vor conţine informaţii generale despre
pacienţi şi un set de etape consecutive ale evoluţiei acestora. Fiecare etapă reprezintă un “punct” în evoluţia
diagnosticului pacientului. Fiecare etapă este asociată cu unul sau mai multe obiecte de conţinut vizual (imagini 2D,
3D şi secvenţe video), care reprezintă informaţii achiziţionate de la echipamentele disponibile (MRI, tomografie, sistem
de analiză video, platformă de presiune). Pe lângă informaţia vizuală vor fi disponibile şi date procesate.
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