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Tänapäeval kasutatakse palju erinevaid robotitüüpe mitte ainult tugevalt invaliidistavate haiguste nagu
insult, Parkinsoni tõbi, hulgiskleroos, seljaaju vigastus ja peatrauma korral, vaid ka taastusravi
treeningute läbiviimiseks uuenduslikul, lõbusal ja sõbralikul moel.
Üha enam juurutatakse taastusravi valdkonnas eriarstide, arstide ja füsioterapeutide tegevust toetavaid
tehnoloogiaid; taastusravi tulevik ja väljakutse seisneb robootika arendamises.
Taastusraviks ja abistamiseks on erinevaid robotite kategooriaid: eksoskeletid, lõpp-punkti robotid,
humanoidrobotid ja paljud teised. Keskendudes humanoidrobotite kategooriale, näeme robotite nagu
Nao, Pepper, Sanbot, Paro, Kaspar ja paljude teiste kasutamist eakate, dementsusega nagu Alzheimeri
või füüsiliste probleemide nagu sarkopeenia, aga ka laste, kellel on autismispektri häire,
neuromuskulaarsete haiguste ja muude puuete puhul.
Käesolevas artiklis kirjeldame kahte erinevat Scuola di Robotica läbiviidud projekti, mis näevad kahte
erinevat tüüpi humanoidrobotite (Pepper ja Nao) rakendamist kahes erinevas rehabilitatsiooni- ja
hoolduskontekstis; esimesel juhul räägime robotist Pepperist kui rehabilitaatorist, kontrollijast ja
harjutuste demonstreerijast katsealustega, kellel on patoloogia nimega Sarkopeenia, teisel juhul näeme
humanoidrobot Nao rakendamist treenerina ja meelelahutajana inimestega, kellel on Alzheimeri tõbi.
Prantsuse ettevõtte Soft Bank Robotics poolt toodetud humanoidrobot Pepper on esimene
humanoidrobot, mis suudab ära tunda inimese näo ja emotsioonid, muutes suhtlemise ümbritsevate
inimestega võimalikult loomulikuks; see on varustatud tahvelarvuti, mitme puutetundliku anduri, laserite
ja kaameratega, mis võimaldavad tal suhelda ümbritseva keskkonnaga.
Scuola di Robotica, Genova Galliera haigla ja Genova ülikool valisid Pepperi robotite juhendajaks ja
rehabilitaatoriks, kes juhendab inimrühmi tegema mitmeid füüsilisi harjutusi, mis on spetsiaalselt loodud
sarkopeenia-nimelise patoloogia vastandamiseks. Projekt R.O.S.A on projekt, mis hõlmab
humanoidrobotit Pepperit, robootikakooli, Genova Galliera haigla geriaatria, ortogeriaatria ja
rehabilitatsiooni osakonda (CUROGE) ning Genova ülikooli tehnika- (DIBRIS) ja arhitektuuri- ja
disainiosakonda.
Mõistet sarkopeenia kasutatakse lihasmassi progresseeruva ja üldistatud kaotuse kirjeldamiseks,
millega kaasneb lihaste jõu ja jõudluse langus, mis on seotud vanuse suurenemisega [V. Malafarina, F.
Úriz-Otano, R. Iniesta ja L. Gil-Guerrero, "Sarcopenia in the elderly: diagnosis, physiopathology and
treatment", Maturitas, vol. 71, nr. 2, lk 109–114, 2012].

Sarkopeenia on patoloogia, mis suureneb märkimisväärselt, korrelatsioonis vananeva elanikkonna kiire
kasvuga. Taastusravi uuringud näitavad, et selle kaotuse ennetamiseks ja vastu võitlemiseks on
oluline teha füüsilisi harjutusi, mis hõlmavad üla- ja alajäsemeid. Ainult perioodilise fikseeritud
tegevusega on võimalik parandada eakate elutingimusi ja seeläbi ka autonoomiat. Regulaarseid
treeninguid ja harjutusi teevad inimesed aga iseseisvalt, saamata mingit välist abi. Innovaatiliste
ennetus- ja terapeutiliste sekkumistehnikate uurimine ja rakendamine on praegused väljakutsed,
kuna sarkopeenia ning sellega seotud tüsistuste ja puude all kannatavate inimeste arv kasvab.
Tänu Scuola di Robotica toetusele ja kogemustele, millel on aktiivsed lugematud projektid, mis näevad
humanoidrobotite rakendamist kliinikumides, hariduses- ja vanadekodudes nii avalikes ja
eraruumides, pakub R.O.S.A projekt välja uuendusliku meetodi sarkopeenia tekke ennetamiseks ja
selle vastu võitlemiseks.
Välja on pakutud spetsiifilisi füüsilisi harjutusi, mis hõlmavad üla- ja alajäsemete liigutamist ning mida
kodus iseseisvalt sooritamise asemel tehakse interaktiivselt humanoidrobot Pepperi juhendamisel.
Täpsemalt on välja töötatud platvorm, millel on rakendus: humanoidrobot illustreerimaks,
demonstreerimaks ja kontrolliks, et rühm katsealuseid sooritab kavandatud harjutusi; väline kaamera,
et jäädvustada video seansil viibivatest subjektidest; ekraan, mis olles suurem kui Pepperiga
varustatud tahvelarvuti, aitab robotil anda selgeid graafilisi juhiseid, kuidas harjutusi õigesti sooritada,
esitledes kogenud füsioterapeutide näidisvideoid.

Robot on programmeeritud sooritama harjutusi inimestega ning samal ajal jälgima harjutuste
sooritamist, andes iga seansi ajal reaalajas tagasisidet.
Iga inimese liigutuste korrektseks jälgimiseks kasutatakse välist kaamerat, mis hangib videoandmeid
ning markerivaba analüüsitehnika abil rekonstrueerib inimese luustiku ja jälgib kõikide kehaliigeste
liikumist, hindab, kas ja kuidas. liigutus on sooritatud ja lõpetatud.

Robot kontrollib reaalajas, et kõik osalejad sooritaksid täielikult kõik nõutud harjutused ning julgustab
osalejaid, kes harjutuste tegemise peatavad või on aeglasemad.
Seejärel on tänu seansi ajal salvestatud video üksikasjalikule võrguühenduseta töötlemisele võimalik
saada teavet teostuse kvaliteedi kohta, tuues esile tehnilisi parameetreid sooritatud liigutuste arvu
kohta; sümmeetria parem- ja vasakpoolse liikumise vahel; kõige olulisemate liigeste liikumisulatus ning
erinevate katsealuste ja roboti vaheline sünkroniseerimine, see viimane parameeter võimaldab meil
kontrollida, kas osalejad järgivad roboti antud juhiseid ja tempot.
Platvormi esimeste katsetuste ajal Galliera haiglas viibivate inimestega, kellel on Sarkopeenia saadud
tulemused näitasid, et treeningutel osalevad katsealused aktsepteerisid kõrget taset ning liigutuste
kõrget sünkroniseerimist kõigi katsealuste ja roboti vahel.
Roboti omadused ja selle kuju osutusid uuringu jaoks sobivaks: inimesed leidsid, et Pepper on
suurepärane treener, kes oskas neile kõiki harjutusi väga arusaadavalt ette näidata ning juhendas neid
lõbusal viisil ülesandedid täitma, säilitades samal ajal õige ajastus.

Humanoidroboteid ei kasutata aga mitte ainult "fioterapeutidena" taastusravi ja kehalise väljaõppe
kontekstis. Hiljuti on paljudel juhtudel kasutusele võetud humanoidrobotid nende interaktsiooni
modulaarsuse tõttu ja neid saab kasutada nii apaatia vähendamiseks kui ka lõbutsemiseks ning ka
mõne õppetegevuse toetamiseks ja mälu tugevdamiseks.
Sellega seoses räägime teisest projektist, mille raames rakendatakse humanoidrobotit Nao Alzheimeri
tõbe põdevatel isikutel. Selles kontekstis kasutatakse humanoidrobotit Nao meelelahutusvahendina
ning mängude ja tunnetuse toetamise vahendina.
Projekt viidi läbi Itaalias Il Paese Ritrovatos Monzas, väikelinnas, kus Alzheimeri tõbe põdevad inimesed
elavad normaalset elu, tunnevad end koduselt ja saavad vajalikku tähelepanu.
"Tõeline koht, mis soovib pidurdada kognitiivset langust ja minimeerida puudeid igapäevaelus,
pakkudes elanikule võimalust jätkata oma võimetele, soovidele ja vajadustele vastavat rikkalikku elu."
Projekti eesmärk oli pakkuda Paese Ritrovato elanikele mängutegevusi, kognitiivseid tugitöötubasid ja
nutimänge, mis on valmistatud humanoidrobot Nao abil.
Projektis osalesid Il Paese Ritrovato elanikud, kes koos operaatorite, terapeutide ja psühholoogidega
viisid läbi erinevaid rühmategevusi. Tegevused hõlmasid teadmiste ja sõnalise dialoogi etappe elanike
vahel ning mänge, sealhulgas: arva ära loom, lõpeta vanasõna, laula, jäta meelde mõned retseptid ja
harjutused.

Katsetamise esimese etapi lõpus, nagu teatas draamaterapeut Paola Perfetti, kes osales elanikega
tegevusseanssidel: "Mõju elanikele on olnud positiivne alates hetkest, mil me selle nende ees olevast
kastist välja võtsime. Me võime seda defineerida kui tegelast, kes loob heaolu, nii tore, et isegi sellega
kaasas olev operaator on tore. Nao suudab stimuleerida uusi eksperimente, mitte ainult rühmatöös,
vaid ka individuaalselt, ta suudab tugevdada suhet elaniku ja operaatori vahel. Nao on meedium,
emotsionaalne vahendaja. Il Paese Ritrovato elanikud peavad seda naljakaks, näevad seda inimlikuna ja
see soodustab suhtlemist."
Mõistsime hästi, et uute tehnoloogiate ja humanoidrobotite kasutamine nõrkade ja eakate kasutajate
toetamiseks on andnud tulevaste rakenduste jaoks suurepäraseid ja julgustavaid tulemusi.
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