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V súčasnosti sa rôzne typy robotov používajú nielen pri ťažko invalidizujúcich ochoreniach, ako je
mŕtvica, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, poranenie miechy a úraz hlavy, ale aj na vykonávanie
rehabilitačného tréningu inovatívnym, zábavným a priateľským spôsobom.
V oblasti rehabilitácie sa čoraz viac zavádzajú technológie na podporu činností odborníkov, lekárov a
fyzioterapeutov; budúcnosť a výzva rehabilitácie spočíva vo vývoji robotiky.
Existujú rôzne kategórie robotov na rehabilitáciu a asistenciu: exoskelety, koncové roboty, humanoidné
roboty a mnohé ďalšie. Ak sa zameriame na kategóriu humanoidných robotov, môžeme vidieť využitie
robotov ako Nao, Pepper, Sanbot, Paro, Kaspar a mnohých ďalších u starších ľudí s demenciou,
Alzheimerovovu chorobou, alebo s fyzickými problémami ako je napríklad sarkopénia, ale aj u detí s
poruchou autistického spektra, nervovosvalovými ochoreniami a inými postihnutiami.
V tomto článku opíšeme dva rôzne projekty realizované spoločnosťou Scuola di Robotica, v rámci
ktorých sa používajú dva rôzne typy humanoidných robotov (Pepper a Nao) v dvoch rôznych
kontextoch rehabilitácie a starostlivosti. V prvom prípade budeme hovoriť o robote Pepper ako o
rehabilitačnom pracovníkovi, kontrolórovi a demonštrátorovi cvičení so subjektmi, ktoré majú patológiu
nazývanú sarkopénia, v druhom prípade uvidíme použitie humanoidného robota Nao ako trénera a
zabávača pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.
Humanoidný robot Pepper, ktorý vyrába francúzska spoločnosť Soft Bank Robotics, je prvým
humanoidným robotom schopným rozpoznávať ľudskú tvár a emócie, vďaka čomu je interakcia s ľuďmi
okolo neho čo najprirodzenejšia; je vybavený tabletom, niekoľkými hmatovými senzormi, lasermi a
kamerami, ktoré mu umožňujú interakciu s okolitým prostredím.
Peppera si vybrali Scuola di Robotica, nemocnica Galliera v Janove a Univerzita v Janove ako
robotického inštruktora a rehabilitátora, ktorý bude viesť skupiny ľudí pri vykonávaní série fyzických
cvičení špeciálne navrhnutých na kontrast s patológiou nazývanou sarkopénia. Projekt R.O.S.A je
projekt, na ktorom sa podieľajú humanoidný robot Pepper, Škola robotiky, Oddelenie geriatrie,
ortogeriatrie a rehabilitácie (CUROGE) nemocnice Galliera v Janove a katedry inžinierstva (DIBRIS) a
architektúry a dizajnu Janovskej univerzity.

Termínom sarkopénia sa označuje progresívny a generalizovaný úbytok svalovej hmoty sprevádzaný
poklesom svalovej sily a výkonnosti, ktorý súvisí so zvyšujúcim sa vekom [V. Malafarina, F. Úriz-Otano, R.
Iniesta a L. Gil-Guerrero, "Sarcopenia in the elderly: diagnosis, physiopathology and treatment,"
Maturitas, vol. 71, no. 2, pp. 109-114, 2012].

Sarkopénia je patológia, ktorej výskyt sa výrazne zvyšuje v súvislosti s rýchlym nárastom starnutia
populácie. Rehabilitačný výskum ukazuje, že na prevenciu a potlačenie tohto úbytku je dôležité
vykonávať fyzické cvičenia horných a dolných končatín. Len pravidelnou ﬁxickou aktivitou je možné
zlepšiť životné podmienky, a tým aj samostatnosť starších ľudí. Ľudia sa však sami rozhodnú
vykonávať pravidelný tréning a cvičenia bez toho, aby dostávali akékoľvek vonkajšie zapojenie.
Výskum a implementácia inovatívnych techník prevencie a terapeutickej intervencie sú aktuálnymi
výzvami vzhľadom na rastúci počet ľudí postihnutých sarkopéniou a s ňou spojenými komplikáciami a
postihnutím.
Vďaka podpore a skúsenostiam spoločnosti Scuola di Robotica, ktorá má za sebou nespočetné
množstvo aktívnych projektov, v rámci ktorých sa humanoidné roboty využívajú v klinickej,
vzdelávacej oblasti, ako aj oblasti pohostinstva na verejných a súkromných miestach, projekt R.O.S.A
navrhuje inovatívnu metódu prevencie a boja proti vzniku sarkopénie.
Boli navrhnuté špecifické fyzické cvičenia, ktoré zahŕňajú pohyb horných a dolných končatín a ktoré
sa namiesto samostatného vykonávania doma vykonávajú interaktívne pod dohľadom humanoidného
robota Peppera. Konkrétne bola navrhnutá platforma, v rámci ktorej sa používa: humanoidný robot na
ilustráciu, demonštráciu a kontrolu toho, aby skupina subjektov vykonávala navrhované cvičenia;
externá kamera na snímanie videozáznamov subjektov prítomných na sedení. Obrazovka, ktorá je
väčšia ako tablet, ktorým je Pepper vybavený, pomáha robotovi poskytovať jasné grafické pokyny,
ako správne vykonávať cvičenia, pričom prezentuje demonštračné videá skúsených fyzioterapeutov.

Robot bol naprogramovaný tak, aby vykonával cvičenia v rovnakom čase ako ľudia a monitoroval ich
vykonávanie a prípadné dokončenie, pričom počas každého sedenia poskytuje spätnú väzbu v reálnom
čase.
Na zabezpečenie správneho monitorovania pohybov vykonávaných osobou sa používa externá
kamera, ktorá získava videodáta a prostredníctvom techniky bezznačkovej analýzy. Táto technika
rekonštruuje kostru osoby a monitoruje pohyb všetkých kĺbov tela, vyhodnocuje, či a ako bol pohyb
vykonaný a dokončený.

Robot v reálnom čase kontroluje, či všetci účastníci plne vykonávajú všetky požadované cvičenia, a
povzbudzuje účastníkov, ktorí zastavia alebo spomalia vykonávanie cvičení.
Potom vďaka podrobnému off-line spracovaniu videozáznamu zaznamenaného počas relácie je možné
získať informácie o kvalite vykonávania cvičení, pričom sa zdôraznia technické parametre týkajúce sa
počtu vykonaných pohybov; symetria medzi pravým a ľavým pohybom; rozsah pohybu
najdôležitejších kĺbov a synchronizácia medzi jednotlivými subjektmi a robotom, pričom tento
posledný parameter nám umožňuje overiť, či účastníci dodržiavajú pokyny a tempo, ktoré im dáva
robot.
Výsledky získané pri prvých experimentálnych sedeniach platformy so sarkopenickými subjektmi v
nemocnici Galliera ukázali vysoký stupeň akceptácie subjektmi, ktoré absolvovali tréningové sedenia,
a vysokú synchronizáciu pohybov medzi všetkými subjektmi a robotom.
Ukázalo sa, že vlastnosti robota a jeho tvar sú pre štúdiu vhodné: ľudia považovali Peppera za
vynikajúceho trénera, ktorý im dokázal veľmi zrozumiteľne ukázať všetky cvičenia a zábavnou formou
ich viesť k dokončeniu protokolu pri zachovaní správneho načasovania.

Humanoidné roboty sa však neuplatňujú len ako "fioterapeuti" v kontexte rehabilitácie a fyzického
tréningu. V poslednom čase sa v mnohých prípadoch humanoidné roboty prijali pre ich modulárnosť
interakcie a môžu sa používať na zníženie apatie aj na zábavu a tiež na podporu niektorých
vzdelávacích aktivít a posilňovanie pamäte.
V tejto súvislosti je možné spomenúť druhý projekt, ktorý aplikuje humanoidného robota Nao pre
osoby trpiace Alzheimerovou chorobou. V tejto súvislosti sa humanoidný robot Nao využíva ako nástroj
zábavy a prostriedok na hry a podporu poznávania.
Projekt sa realizoval v Taliansku v Il Paese Ritrovato v Monze, v malom meste, kde ľudia s
Alzheimerovou chorobou vedú normálny život, cítia sa ako doma a zároveň sa im venuje potrebná
pozornosť.
"Skutočné miesto, ktoré chce spomaliť úpadok kognitívnych funkcií a minimalizovať postihnutie v
každodennom živote a ponúka osobe s trvalým pobytom možnosť naďalej žiť bohatý život primeraný
jej schopnostiam, túžbam a potrebám."
Cieľom projektu bolo poskytnúť obyvateľom Paese Ritrovato herné aktivity, workshopy na podporu
kognitívnych funkcií a inteligentné hry vytvorené pomocou humanoidného robota Nao.
Prijímateľmi projektu boli obyvatelia zariadenia Il Paese Ritrovato, ktorí spolu s operátormi, terapeutmi
a psychológmi vykonávali rôzne typy skupinových aktivít. Aktivity zahŕňali fázy vedomostného a
verbálneho dialógu medzi obyvateľmi a hry vrátane: Hádaj zviera, Dokonči príslovie, Spievaj, Zapamätaj
si niektoré recepty a pohybové aktivity.

Na konci prvej fázy experimentu, uviedla dramaterapeutka Paola Perfetti, ktorá sa zúčastňovala na
aktivitách s obyvateľmi: "Vplyv na obyvateľov bol pozitívny od chvíle, keď sme robota pred nimi
vytiahli z krabice. Môžeme ho definovať ako postavičku, ktorá vytvára pohodu, takú príjemnú, že
dokonaca aj operátor, ktorý ho sprevádza, je príjemný. Nao dokáže podnietiť nové experimenty, a to
nielen pri skupinovej práci, ale aj individuálne, dokáže posilniť vzťah medzi subjektom a operátorom.
Nao je médium, emocionálny sprostredkovateľ. Obyvatelia Il Paese Ritrovato ho vnímajú ako
zábavného, vnímajú ho ako človeka, a to podporuje interakciu."
Dobre sme pochopili, že využívanie nových technológií a humanoidných robotov na podporu slabých a
starších používateľov prinieslo vynikajúce a povzbudivé výsledky pre budúce aplikácie.

Text vznikol v rámci partnerského projektu "Journey to the world of robotics"
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