WORKSHOP AT SRIHER FOR
NEW DEVICE FOR SPINAL CORD INJURY PATIENTS
Chennai, 2nd November 2021

The Department of Occupational Therapy, Sri Ramachandra Institute of
Higher Education and Research and Tamil Nadu All India Occupational
Therapists’ Association in collaboration with Rehabilitation Research and
Device Development Department - IIT Madras, organised a workshop on “Arise
Standing Wheelchair” in Chennai last Saturday.
“Arise Standing Wheelchair” is a mobility device used for locomotion
and standing purpose for individuals with spinal cord injury. This wheelchair
allows users to stand up on their own and function normally.
For this innovative development, R2D2-IIT Madras has collaborated with
the Department of Occupational Therapy SRIHER which has been made a
recognised training centre.
The workshop was inaugurated by the Vice Chancellor Dr. P.V.
Vijayaraghavan. Dr. S. Senthil Kumar, Principal, AHS and Dr. P. Raghuram,
HoD, OT were among those present.

………………….
For more information pl contact…. Dept. of Occupational Therapy, SRIHER, Porur, Chennai,
Ph.: 044-24765512, Ext. No. 7040.
Issued by: Mr. T.G. Nallamuthu, Consultant, Media Relations, Sri Ramachandra Institute of Higher
Education and Research, 9940399346, 9444265578, mediarelations@sriramachandra.edu.in.

ஸ்ரீ இராமச்சந்திராவில்

தண்டுவடம் பாதித்த ந ாயாளிகளுக்கு
ிற்கும் சக்கர

ாற்காலி பயிலரங்கம்

சென்னை, நவம்பர் 2, 2021

தண்டுவடம் பாதித்த நநாயாளிகளுக்கு எழுந்து நிற்கக்கூடிய ெக்கர நாற்காலி
பயன்பாடு ொர்ந்த பயிற்ெி முகாம்
ஆராய்ச்ெி

நிறுவைத்தின்
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ஸ்ரீ இராமச்ெந்திரா உயர்கல்வி மற்றும்

செயல்முனை

மருத்துவப்

பிரிவும்,

அனைத்திந்திய

செயல்முனை மருத்துவர்கள் கழகத்தின் தமிழ்நாடு பிரிவும், சென்னை சதாழில்நுட்பக்
கழகத்தின் மறுவாழ்வு மற்றும் கருவிகள் உருவாக்கல் துனையும் இனைந்து கடந்த
ெைிக்கிழனம நடத்தியது.
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நாற்காலி
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செயல்பட்டது.

நாற்காலினய

நநாயாளிகள்
இயங்கும்.
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உருவாக்குவதில்
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பயன்படுத்துவதற்கு

எழுந்துநின்று
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இந்நநாயாளிகளுக்கு
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அளிக்கும்

இந்த

னமயமாகவும்

அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயிலரங்னக துனைநவந்தர் Dr. P.V. விஜயராகவன் துவக்கி னவத்தார்.
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செந்தில்குமார்

மற்றும்

செயல்முனை பயிற்ெி துனை தனலவர் Dr. P. ரகுராம் உள்ளிட்நடார் இந்த நிகழ்ச்ெியில்
கலந்து சகாண்டைர்.
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