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הבעיה-הקדמה 

שיקום לאחר החלפת מפרק ירך מתבצע על ידי המרפאים בעיסוק באמצעות בדיקות  , כיום
(. 1איור )פונקציונאליות ושימוש בתרגילים מומלצים בהתאם לביצוע הבדיקות הללו 

:באישפוזבדרך בה הוא מבוצע כיום , חסרונות השיקום
השיקום מוגבל בזמן  . א
עלותו גבוהה . ב
זמינותו נמוכה  . ג
שהינם בחוסר  ( מרפא בעיסוק/פיזיותרפיסט)דורש משאבי כוח אדם מקצועי . ד
(.  כל מטפל מעריך את ביצוע התרגילים ומתאים תרגילים באופן שונה)הינו סובייקטיבי למטפל . ה

:חסרונות הטיפול הביתי כיום
מרפאה בעיסוק נמצאים זמן מצומצם עם /היות והפיזיותרפיסט, מפוקח באופן פחות מוצלח. א

.המטופל בביתו
.אין דרך כמותית לעקוב אחר ביצועי המטופל-לא מיטבי . ב

תוצאות

:הישגים מחקריים לפני פיתוח המערכת המוצעת
המטופל מתבקש לשבת  : למשל. אלגוריתם להערכת ביצוע של משימה הכוללת תנועה מוטורית. א

בלבד  70°והמערכת מציינת שהוא הגיע ל , 90°כאשר הזווית בין הברך לעקב היא 
(Shimshoni and Hakim, 2019 , 4איור( .

על בסיס איכות  , תרגיליםמאגר מתוך שיטה חדשנית מותאמת אישית לבחירת רצף תרגילים . ב
.מראששנקבע ואל מול קריטריון אופטימיזציה , ביצוע המשימה הנוכחית

Eichler et al., 2020) .)

דוגמה לבדיקה  -לבישת מכנסיים: 1איור 

לאחר החלפת מפרק ירך,  פונקציונאלית בשיקום

שיטות  -הפתרון 

מבוססת בינה מלאכותית וראיה ממוחשבת לטובת התאמה  , אנו מציעים מערכת אוטומטית
.  והערכת ביצוע של תרגילי שיקום לאחר החלפת מפרק ירך

,  השימוש במערכת כולל ביצוע תרגילי שיקום מוטוריים מונחים אוטומטית ובליווי תומך רפואי
מאגר  עוקבת אחר ביצוע תרגיל שיקומי מתוך , לא פולשנית, כאשר טכנולוגית ראיה ממוחשבת

,  המערכת  מכמתת את ביצוע התרגיל, בשילוב בינה מלאכותית. ואלגוריתמים ייעודייםתרגילים 
(הצילום)אפ רכישת המידע -סט: 2איור .מסבירה היכן הקושי ומתאימה את התרגיל הבא

י האלגוריתם"דוגמה למידע  שמחולץ ע: 3איור 

י האלגוריתם"דוגמאות להערכת ביצוע של משימה ע: 4איור 
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