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Leczenie depresji i stanów lękowych

Psychoterapia w wirtualnej rzeczywistości, która 

znacząco poprawia efekty leczenia, odciąża personel 

medyczny i zwiększa zadowolenie pacjentów



Niższe efekty 

leczenia

i rehabilitacji

Depresja

Strach

Apatia

Niska motywacja

Problem w leczeniu pacjentów z ciężkimi chorobami



Niższe efekty 

leczenia

i rehabilitacji

Dłuższe leczenie

i powrót do 

sprawności

Problem w leczeniu pacjentów z ciężkimi chorobami

Wyższe koszty 

opieki zdrowotnej 

i koszty społeczne

Wyższa 

śmiertelność



COVID-19 

i choroby płuc
Depresja Zawał serca Udar

Obszary zastosowania
depresja i stany lękowe w przebiegu ciężkich chorób



700 000 000

pacjentów na 

świecie

35% z nich ma depresję Na te choroby cierpi prawie siedemset

milionów pacjentów. Aż 35 procent z nich

boryka się z depresją, a wiele innych zmaga

się również z lękiem i strachem.

Dlaczego nie możemy zagwarantować im

wszystkim pomocy psychologicznej?



FarmakologiaTechnika

Lekarze wykorzystują nowoczesną technologię

i farmakologię, aby ratować życie pacjentów.

Ale jest jeszcze jeden czynnik, który jest powszechny

wśród tych chorób zmieniających życie.

To depresja.



Psyche

Technology

Pharmacology

VR TierOne na mapie metod leczenia



Dlaczego to działa?
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Program psychoterapii VR - 8 sesjiPlug & play VR portal

Nasz zespół naukowców i psychoterapeutów 

stworzył nowatorski program terapeutyczny
oparty na psychoterapii ericksonowskiej.



Terapia grupowa, 

relaks i medytacja

Urządzenie medyczne
(evidence-based medicine)



Program psychoterapii VR - 8 sesji



Wprowadzamy pacjenta do wirtualnego Ogrodu
Odrodzenia, który jest metaforą zdrowia pacjenta.

Początkowo wirtualny ogród wydaje się martwy,
szary i zniszczony, podobnie jak zdrowie pacjenta.



W miarę wzrostu ogrodu pacjent przechodzi 
terapię, odbudowując się jednocześnie z 

ogrodem. 



Odzyskuje siły, energię i motywację do 

rehabilitacji.



Czy to działa?

Tak. Zrealizowaliśmy trzy projekty badawcze z

udziałem 200 pacjentów po udarze, kardiologii i

geriatrii.
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Depresja

Regular 
treatment

VR TierOne 

rehabilitation

-36%

Lęk

-37%

VR TierOne 

rehabilitation
Regular 

treatment

Poziom depresji spadł o 36%, lęku o 37%,

stresu o 28%, a bólu o 36%.

Oznacza to, że pacjenci mają dwa razy 

większą szansę na odzyskanie 

samodzielności i niezależności w 

codziennych czynnościach życiowych.

Stres

-28%

VR TierOne 

rehabilitation
Regular 

treatment

Ból

-36%

VR TierOne 

rehabilitation
Regular 

treatment



Badania i wdrożenia

COVID-19 & Pulmonologia Udar

Kardiologia

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Głuchołazach

SP ZOZ "REPTY” Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

Ból

Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu

Depresj

a

Fundacja Aktywizacji Seniorów 
„Siwy Dym” we Wrocławiu

AnalgoMed – poradnia leczenia bólu 
we Wrocławiu

Centrum Kardiologiczne
„Pro Corde”



Lista badań

Link to list of trials at ClinicalTrials.gov

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=&cond=&term=stolgraf&cntry=&state=&city=&dist=


Publikacja naukowe

Baza dla koncepcji

Publikacje wyników

Link to publication

Link to publication

https://www.researchgate.net/publication/348591219_Evaluation_of_The_Efficacy_of_Immersive_Virtual_Reality_Therapy_as_a_Method_Supporting_Pulmonary_Rehabilitation_A_Randomized_Controlled_Trial
https://www.researchgate.net/publication/329157204_The_role_of_biopsychosocial_factors_in_the_rehabilitation_process_of_individuals_with_a_stroke


„(…) Innowacyjność VR TierOne

polega na zamierzonej terapii w dwóch sferach – ruchowej i 

psychicznej. Z moich doświadczeń wynika, że taka metoda jako 

dodana do konwencjonalnej rehabilitacji jest dla pacjenta 

niezwykle przydatna i atrakcyjna. (…)”

dr Jarosław Szczygieł, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej w GCR 
„Repty”



„ Objawy u pacjentów przebywających na rehabilitacji 

pocovidowej wykraczają poza te dotyczące jedynie zaburzeń 

układu oddechowego (…). Bardzo często objawy te dotyczą 

stanów lekowych i objawów depresji, dlatego w programie 

rehabilitacji oprócz opieki psychologicznej, uwzględnione są 

treningi relaksacyjne z wykorzystaniem VR oraz terapii VR 

TierOne.”

prof. Jan Szczegielniak, szpital MSWiA w Głuchołazach



„(…) z moich doświadczeń w pracy z VR TierOne wynika, 

że Pacjentom łatwiej otworzyć się na obrazy, na właściwie 

dobrane słowa, które nie mówią wprost o chorobie, a dzięki 

temu łatwiej jest im konfrontować się z przeżywanymi, 

również tymi trudnymi emocjami. (…)”

Katarzyna Broniec, psycholog w GCR „Repty”



Media 

Prezentacja projektu VR TierOne

Demonstracyjna sesja terapeutyczna

Wirtualna Rzeczywistość kontra depresja

VR TierONE - My way back

https://www.youtube.com/watch?v=9khxa9smRZc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9khxa9smRZc&feature=emb_title
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/93467/Wirtualna-rzeczywistosc-kontra-depresja?fbclid=IwAR3rpfbmZgafFCvGSUBo3uZ6vKKYv1J-3XQJUzfG8TAnlYxZ02vEa3ezgj8
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/93467/Wirtualna-rzeczywistosc-kontra-depresja?fbclid=IwAR3rpfbmZgafFCvGSUBo3uZ6vKKYv1J-3XQJUzfG8TAnlYxZ02vEa3ezgj8
https://www.youtube.com/watch?v=Xv_LfzD1JxM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Xv_LfzD1JxM&feature=emb_title
https://youtu.be/DZV8AeXc-z0
https://youtu.be/DZV8AeXc-z0





