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Urządzenie medyczne zostało zaprojektowane i wykonane przez zespół VR TierOne. Zastosowaliśmy 
sprawdzone podzespoły i wysokiej klasy urządzenia peryferyjne (gogle ze słuchawkami, kontrolery, 
monitor). Dołożyliśmy wszelkich starań, by obsługa naszego urządzenia była prosta i możliwa już po 
krótkim instruktażu. Koniecznie przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, w której znajdziesz wszystkie 
istotne informacje techniczne rozwiązania VR TierOne.

To ważne, byś dobrze poznał urządzenie, którego 
zamierzasz używać w pracy ze swoimi pacjentami. 
Dzięki instrukcji zrozumiesz zasadę działania urządzenia  
i będziesz mógł prawidłowo je eksploatować, zapobiegając 
incydentom technicznym utrudniającym pracę (np. 
rozładowana bateria w kontrolerze). VR TierOne to nie 
tylko urządzenie, ale i terapia w Wirtualnej Rzeczywistości, 
do której nasze urządzenie zapewnia dostęp. Przewodnik 
kliniczny VR TierOne zawiera wskazówki i zalecenia dla 
wszystkich zaangażowanych w proces terapeutyczny. 
Liczymy, że niniejsze opracowanie stanowić będzie pomoc 
w codziennej praktyce prowadzenia terapii VR TierOne.
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Wirtualna Rzeczywistość (VR) jest wygenerowanym komputerowo trójwymiarowym środowiskiem, 
którego użytkownik doświadcza w czasie rzeczywistym. Cechą właściwą i pożądaną dla doświadczeń 
VR jest poczucie obecności w wirtualnym świecie. Charakterystyczne własności VR, o których warto 
wiedzieć, to interaktywność (wzajemne oddziaływanie) oraz immersyjność (zanurzenie na wielu poziomach 
percepcji). Sugestywne wrażenie przebywanie w sztucznie wykreowanym środowisku jest osiągane 
dzięki oddziaływaniu bodźców na zmysł: wzroku, słuchu, kinestetyczny oraz dotyku (bodźce haptyczne) 
dostarczanych za pomocą urządzeń peryferyjnych VR. 

Polisensoryczność przekazu ma na celu zatarcie granic między ekranem a obserwatorem, odcięcie od świata 
zewnętrznego, zanurzenie zmysłów w świat przedstawiony, skupienie uwagi na kierowanej treści oraz 
zaangażowanie w przygotowaną historię. Wirtualna Rzeczywistość daje ogromne możliwości kreowania 
dowolnej przestrzeni, która może do złudzenia przypominać tę prawdziwą lub zupełnie fikcyjną. A co 
szczególnie ważne, można przenieść w tę przestrzeń każdego, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. 
Technologia VR dzięki tym właściwościom została dostrzeżona nie tylko w rozrywce, ale i w medycynie. 
Oczywiście sama Wirtualna Rzeczywistość nie przyniesie zdrowotnych zmian. Jest to atrakcyjne narzędzie, 
za pomocą którego można oferować i łatwiej aplikować terapeutyczną treść.

“Jak na ironię, Wirtualna Rzeczywistość - która jest 
sprzedawana jako iluzja - jest rzeczywista tym, czym jest”

Jaron Lanier pionier komercyjnych produktów VR
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Możliwe skutki uboczne wynikające z przebywania w Wirtualnej Rzeczywistości to objawy podobne 
do choroby lokomocyjnej (nazwanej w wypadku korzystania ze środowiska VR chorobą symulatorową): 
zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia równowagi oraz rozmazany obraz. Dołożyliśmy wszelkich 
starań, by wyeliminować ryzyko skutków ubocznych powiązanych z używaniem VR. Zastosowane 
znakomitej klasy gogle VR zapewniają obraz wysokiej rozdzielczości i odpowiedniej częstotliwości jego 
odświeżania, co w połączeniu z przestrzeganiem zaleconego czasu przebywania w VR i utrzymaniem 
rekomendowanej pozycji siedzącej niweluje ryzyko jakichkolwiek skutków ubocznych wynikających 
z zaburzeń funkcji błędnika.

2.1 Skutki uboczne

“(…) technologia VR odniosła już duży sukces i została 
przyjęta. Moje ulubione zastosowania to medycyna (…)”

Jaron Lanier pionier komercyjnych produktów VR
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Terapia VR TierOne została oparta o elementy psychoterapii ericksonowskiej, co oznacza orientację na 
zasoby i siłę tkwiącą w pacjencie. Dla uzyskania celu zdrowotnego zasoby te są wzbudzane i kierunkowane. 
Jest to możliwe dzięki metaforycznej opowieści terapeutycznej, symbolice wirtualnego otoczenia, muzyce 
i innym bodźcom akustycznym oraz odpowiednio dobranym zadaniom, które pacjent wykonuje według 
poleceń wirtualnego terapeuty. 

Nowe technologie w wielu obszarach życia są pomocne i ułatwiają funkcjonowanie człowiekowi. 
Zastosowanie Wirtualnej Rzeczywistości w medycynie ułatwia przeprowadzenie procesu terapeutycznego. 
VR zapewnia przyjazną przestrzeń, niezależnie od faktycznie panujących warunków.

Zaoferowana wirtualna przestrzeń daje poczucie bezpieczeństwa i prywatności użytkownikowi. Wszelkie 
ewentualne niedogodności związane z stosowaniem VR zostały wyeliminowane. W trakcie terapii pacjent 
nie jest pozostawiony sam sobie. W wirtualnej przestrzeni jest pod opieką wirtualnego terapeuty, a w 
realnym świecie pod opieką obsługującego urządzenie.

Terapia nie wymaga zapewniania odpowiednich warunków, ani wysoko wykwalifikowanego personelu do 
jej przeprowadzenia. Terapia może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie. Wygodna w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi ruchowo. Przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Zapewnia pomoc psychologiczną pacjentom i wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. Korzystnie 
wpływa na dobrostan psychiczny uczestnika terapii. Wszystkie jej elementy indukują stan wzmożonej 
uwagi na chwili obecnej, w której pacjent wzmacniany jest do działania na rzecz swojego zdrowia i lepszej 
przyszłości.

Terapia niefarmakologiczna

Terapia wirtualna

Terapia bezpieczna

Terapia wygodna

Terapia korzystna

W tym rozdziale znajdziesz informacje o terapii VR TierOne, 
poznasz jej zalety i korzyści zdrowotne dla pacjenta. Przeczytasz 
też o wskazaniach i nielicznych przeciwwskazaniach.
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Skuteczność w redukcji depresji, lęku i stresu została przebadana i potwierdzona naukowo. Skutkiem jest 
wzrost motywacji do pracy nad swoim zdrowiem – rehabilitacji, ćwiczeń, zmian nawyków. Pacjent zyskuje 
lepsze samopoczucie, staje się spokojniejszy i skłonny do współpracy oraz stosowania się do zaleceń 
lekarskich.

Podczas terapii pacjent doznaje przyjemnych odczuć. Związane są one z zachodzącą zmianą częstotliwości 
fal mózgowych na zakres odpowiedzialny za odprężenie przy zachowanej świadomości. Pacjent pod 
wpływem muzyki i zadań bazujących na kolorowaniu mandali znajduje się w stanie zrelaksowanej czujności. 
Dzięki temu poddany terapii może być w harmonii całym sobą „tu i teraz”.

Terapia zaplanowana jest na 8 sesji o długości do 20 minut każda. Sesje następują po sobie i przypisane 
są kolejnym dniom terapii. Długość cyklu terapeutycznego została pomyślana na dwa tygodnie. 14 dni i 
więcej to czas przeciętnego turnusu rehabilitacyjnego, co daje szanse pacjentowi zakończenie terapii w 
trakcie pobytu w placówce leczniczej.

Terapia skuteczna

Terapia przyjemna

Terapia zaplanowana
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Pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości somatycznych często towarzyszą dolegliwości ze strony 
psychiki. Terapia VR TierOne powstała z myślą o osobach, dla których problem stanowią:

Z pewnością zastanawiasz się, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do stosowania terapii VR 
TierOne. Zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami zdrowotnymi. 

Urządzenie emituje efekty świetlne. Istnieje ryzyko, że rozbłyski światła wywołają napad fotogenny. 
Pacjenci z padaczką nie mogą korzystać z terapii.

Nie jest możliwe, aby pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi korzystali z terapii. Choroba ta nie pozwala 
na prawidłowy odbiór i przeżywanie treści VR.

Epilepsja

Schizofrenia

Zaburzenia depresyjne

Przewlekły ból

Spadek nastroju

Osłabiona koncentracja

Napięcie psychofizyczne

Osłabienie funkcji poznawczych

Zaburzenia lękowe

Przewlekłe zmęczenie

Spadek motywacji

Chroniczny stres

Natłok i gonitwa myśli

Osłabienie koordynacji wzrokowo-ruchowej

3.2 Przeciwwskazania do terapii

3.1 Wskazania do terapii
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Osoby z zaburzeniami psychicznymi, w których występują urojenia, omamy (halucynacje) nie mogą 
korzystać z terapii. Zaburzenia spostrzegania w zakresie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku uniemożliwia 
udział w sesjach. 

Objawy wytwórcze

Osoba przystępująca do terapii musi posiadać zdolność komunikowania się i rozumienia języka mówionego. 
Afazja może się cofnąć, w takim wypadku należy rozważyć terapię VR.

Oczy po zabiegach w ich okolicy są wrażliwe na światło i uszkodzenia. Nie należy w okresie rekonwalescencji 
nadwyrężać wzroku, dlatego terapia nie jest zalecana dla chorych po zabiegach w obrębie gałki ocznej.

Urządzenie do terapii wytwarza pole elektromagnetyczne. Istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń pracy 
stymulatorów serca i innych elektronicznych implantów medycznych. Przed terapią wymagana jest 
konsultacja lekarza.

Zaburzenia afatyczne

Stany po operacji zaćmy i innych zabiegach w obrębie gałki ocznej

Rozrusznik i inne wszczepione urządzenie medyczne
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Poinformuj pacjenta czym jest Wirtualna Rzeczywistość. Nie obawiaj się używać własnych słów, VR nie 
ma jednej definicji, ma za to kilka kluczowych cech, które warto byś zapamiętał. Informacje na ten temat 
znajdziesz w rozdziale 2 Przewodnika klinicznego VR TierOne. Opisz pacjentowi, czego może się spodziewać 
podczas symulacji. Upewnij się, czy nie istnieją przeciwwskazania do zabiegu, jest ich wprawdzie niewiele, 
ale musisz je znać. W tym celu przeczytaj rozdział 3.2 niniejszego opracowania. Opowiedz pacjentowi jaki 
jest cel i plan terapii. 

Przed decyzją o wyborze sposobu leczenia zmotywuj pacjenta do korzystania z terapii pozwalając mu 
przetestować Wirtualną Rzeczywistość VR TierOne. Z pewnością Twoja własna prezentacja terapii będzie 
fascynująca i zaciekawisz nią swojego pacjenta, ale doświadczenie VR będzie decydujące. W tym celu 
przygotowaliśmy sesję wprowadzającą/Intro VR, która sprawi, że pacjent poczuje się pewnie i zrozumie 
ideę VR. Będzie bardziej zdecydowany i zainteresowany terapią. 

Przed rozpoczęciem terapii

Sesja wprowadzająca/Intro VR

Zanim rozpoczniesz terapię, proszę, przeczytaj poniższe zalecenia, 
abyś czuł się pewnie w pracy z VR TierOne, a Twój pacjent czuł się 
bezpiecznie.
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Jak już wiesz z poprzednich rozdziałów, sesje terapeutyczne odbywają się w ustalonej automatycznie 
kolejności i jedyne, co musisz zrobić, to wprowadzić kilka danych o swoim pacjencie na pulpicie urządzenia. 
Choć terapia nie wymaga Twojego wysiłku fizycznego, proszę pozostań czujny. Obserwuj swojego 
pacjenta i to, co dzieje się na podglądzie trwającej sesji. Nie wchodź w zbędną interakcję z pacjentem 
podczas terapii, nie prowadź z nim w tym czasie dialogu. Udziel wcześniej instrukcji, że po sesji będziecie 
mogli omówić kwestie związane z terapią. Gdy sesja wystartuje pozwól działać wirtualnemu terapeucie. 
Nie zagaduj pacjenta. Zapewnij odpowiednie warunki poddanemu terapii, nie rozmawiaj głośno, by nie 
zakłócać immersyjności.

Poleć swojemu pacjentowi kolorowankę 
terapeutyczną VR TierOne “Kolory moich 
refleksji”, która spełnia również funkcję 
dzienniczka prowadzonej terapii. Nie jest ona 
elementem koniecznym i obowiązkowym, ale 
pomoże pacjentowi uporządkować emocje 
i utrwalić wspomnienia. Po każdej sesji 
pacjent może kontynuować doświadczenie 
VR zapisując na bieżąco swoje przemyślenia 
lub posłużyć się kolorem dla utrwalenia tego, 
co widział.

Postępuj zgodnie z instrukcją na pulpicie monitora urządzenia. Zapytaj pacjenta o samopoczucie. Bądź 
empatyczny wobec osoby, która ukończyła sesję. Nie wykonuj gwałtownych ruchów przy zdejmowaniu 
gogli VR. Życzliwe podejście pomoże przejść pacjentowi z wirtualnego do realnego świata. 

Po zakończeniu terapii omów jej przebieg z pacjentem lub pokieruj do lekarza, który zlecił terapię. Oceń 
realizację celu terapeutycznego.

Sesje terapeutyczne

Między sesjami

Zakończenie sesji

Zakończenie terapii
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Stworzone przez nas wirtualne środowisko ma za zadanie pomóc pacjentowi w osiągnięciu stanu totalnej 
immersji. W tym stanie pełnego zanurzenia pacjent czerpie największe korzyści z terapii. Upewnij się, czy 
pacjent ma dobrze założone gogle VR, tak aby bodźce wzrokowe i słuchowe miały szansę prawidłowo 
oddziaływać. Mimo iż pacjent ma założone słuchawki, hałas z zewnątrz może powodować niepokój 
(pacjent nie widzi źródła dźwięku) i przeszkadzać w prowadzonej terapii. Postaraj się usunąć możliwe 
akustyczne dystraktory otoczenia. Zachowaj ciszę podczas terapii i nie rozmawiaj głośno, zamknij drzwi 
pomieszczenia, w którym odbywa się sesja terapeutyczna.

Rekomendacja środowiska VR może spowodować u pacjenta wzrost oczekiwań względem wirtualnego 
środowiska. Moc VR polega na tym, że może do złudzenia przypominać prawdziwy świat i wywoływać 
prawdziwe emocje. Dzięki temu sztucznie można wygenerować otoczenie, na którym nam zależy i 
pozbawić go tych elementów, które w rzeczywistości byłyby zagrażające lub utrudniające przebywanie 
w nim. Wirtualny Ogród Odrodzenia, przypomina realny ogród, jednocześnie jest bezpieczny dla pacjenta 
(brak możliwości ukąszenia przez owady, brak kontaktu z roślinami potencjalnie alergizującymi) i dostępny 
cały rok (brak barier architektonicznych, brak narażenia na zmienną temperaturę i pogodę). Pacjent zatem 
ma rację: wirtualny świat faktycznie nie jest tożsamy ze światem realnym. Ale nie musi takim być, a czasem 
nie powinien. Największe znaczenie ma wytworzona iluzja obecności w świecie wirtualnym, wzorowana 
na odczuciu obecności w świecie realnym.

Pacjent nie czuje pełnego zanurzenia

Pacjent podważa tożsamość wirtualnego i realnego świata

Dyskomfort w trakcie terapii może być związany z nieprawidłowo założonym headsetem VR. Może to 
wynikać z sytuacji, gdy gogle są założone zbyt ciasno lub zbyt luźno. Weź pod uwagę rozstaw oczu pacjenta 
i wadę wzroku. Jeśli pacjent korzysta z okularów korekcyjnych upewnij się, że wszystko jest dopasowane. 
Jeśli pacjent posiada znaczną wadę wzroku i zazwyczaj porusza się w okularach poleć mu, aby w nich 
pozostał. Jeśli zaś pacjent ma niewielką wadę wzroku można rozważyć zdjęcie okularów pacjenta przed 
założeniem gogli VR. W niektórych przypadkach np. po zabiegach w okolicy twarzoczaszki docisk gogli 
może być odczuwany jako nieprzyjemny. Zwróć uwagę, czy pacjent nie ma zbyt wysoko upiętych włosów, 
niektóre fryzury mogą powodować odstawanie gogli (pasek mocujący okala głowę pacjenta). Należy 
sprawdzić i poprawić regulację gogli, ewentualnie poziomu głośności i ostrości obrazu, upewnić się, że 
dyskomfort minął, a odbiór treści jest niezakłócony.

Pacjent odczuwa dyskomfort

W tym rozdziale znajdziesz informacje w jaki sposób poradzić sobie 
w nietypowych sytuacjach pracy z pacjentem oraz jak odpowiadać 
na pytania i zgłaszane uwagi podczas terapii.
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Pacjent w trakcie zabiegu operuje jednym kontrolerem, którego używa zarówno prawą jak i lewą ręką. 
Zadania wymagają przełożenia kontrolera z jednej ręki do drugiej. Staraj się śledzić tę czynność i w razie 
potrzeby pomóż pacjentowi, by nie upuścił kontrolera. Gdyby jednak kontroler został upuszczony podaj go 
pacjentowi bez niepotrzebnych emocji. Śledź na monitorze, czy wszystko działa prawidłowo.

Pacjent upuszcza kontroler

Pacjent powinien uczestniczyć w sesji będąc wypoczętym. Zmęczenie na starcie nie uniemożliwia terapii, 
ale może zmniejszyć jej skuteczność ograniczając się do efektu relaksacyjnego. Może spowodować, że 
pacjent zaśnie podczas terapii. Bądź uważny i obserwuj poddanego terapii. W razie konieczności zaprzestań 
sesji i ustal z pacjentem inny odpowiedni czas.

Przysypianie pacjenta podczas terapii jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Może oznaczać zmęczenie 
i fakt, że chory czuje się podczas zabiegu bezpiecznie i komfortowo. Podobna sytuacja zdarza się przy 
masażu, a nawet fotelu dentystycznym. W tych wypadkach jednak współpraca pacjenta w zakresie 
przeprowadzanego zabiegu nie jest kluczowa dla sukcesu. Warstwa audio terapii ma za zadanie wprowadzić 
pacjenta w stan odprężenia, ale też stanowić tło dla kontemplacji Ogrodu Odrodzenia i wykonywanych 
zadań. Jeśli pacjent wprowadzony w stan duchowej harmonii, wejdzie w stan tak głębokiego relaksu, 
że przyśnie, należy przerwać sesję. Zarówno zamykanie oczu podczas terapii jak i przyśnięcie pozbawia 
pacjenta doznań płynących z terapeutycznej warstwy wizualnej terapii oraz uniemożliwia realizację zadań 
w wirtualnym świecie. Kontroluj ruchy pacjenta, aby upewnić się, że pozostaje w stanie czuwania.

Pobyt w wirtualnym świecie może spowodować szereg emocji zwłaszcza u osób, które poddane są 
działaniu VR po raz pierwszy. Niecodzienny zabieg może wywołać pobudzenie emocjonalne, dlatego 
terapia poprzedzona jest sesją demonstracyjną (zobacz rozdział 4) oraz rozpoczyna się od sesji 
wprowadzającej. W tej zerowej sesji, pacjent osadza swoją percepcję w nowej dla niego rzeczywistości, 
oswaja się z otoczeniem. Najpewniej spotkasz się z pozytywnymi emocjami, nie mniej jednak mogą pojawić 
się łzy wzruszenia. Pamiętaj, by podchodzić do pacjenta ze zrozumieniem. Być może pierwszy raz jest w 
roli chorego i pierwszy raz korzysta z dobrodziejstw VR. Być może będzie chciał o tym doświadczeniu 
opowiedzieć Tobie. Zaproponuj mu korzystanie z dzienniczka - kolorowanki terapeutycznej, gdzie będzie 
mógł przelać swoje uczucia na papier.

Środowisko wirtualne zaprojektowane przez VR TierOne jest przeznaczone do odkrywania go w pozycji 
siedzącej. To ważne, by Twój pacjent nie wstawał podczas sesji. W celu uniknięcia ewentualnego wypadku 
(utrata równowagi, potknięcie) poinformuj go o tym, że w wirtualnym świecie może się rozglądać siedząc 
lub jeśli istnieją przesłanki stojąc nieruchomo. 

Pacjent jest zmęczony

Pacjent przysnął

Pacjent reaguje mocno emocjonalnie

Pacjent wstaje/chodzi podczas sesji
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Terapia VR TierOne opracowana została w oparciu o medyczne dowody naukowe, które wskazują, że umysł 
człowieka pozostaje chłonny przez pierwsze kilkanaście minut bodźcowania. Stąd długość każdej sesji nie 
przekracza 20 minut. Przyspieszenie terapii i aplikowanie kilku sesji pod rząd jest zatem terapeutycznie 
bezcelowe i nie zalecane przez producenta. 

Cykl terapeutyczny przewidziany jest tak, by zamknąć się w turnusach rehabilitacyjnych o długości co 
najmniej 14-dni. Z przyczyn losowych pacjent może zrezygnować z kontynuowania rehabilitacji i opuścić 
ośrodek lub zaniechać wizyt u psychoterapeuty, wtedy cykl terapeutyczny nie zostanie zakończony. 
Pamiętaj, że odstąpienie od terapii nie spowoduje u pacjenta efektów ubocznych i nie stwarza zagrożenia, 
jednak nie przyniesie pacjentowi zamierzonej pełni korzyści.

Pacjent chce przyspieszyć terapię 

Pacjent nie ukończył całego cyklu

Pacjent powinien zostać poinformowany o długości trwania sesji, tak aby przed przystąpieniem do sesji 
był przygotowany był pod względem fizjologicznym. Powinien wiedzieć także, że w razie jakichkolwiek 
problemów lub niepokojących odczuć może je spokojnie zgłosić obsłudze. Uprzedź poddanego terapii, by 
nie próbował gwałtownie ściągać samodzielnie gogli VR w celu przerwania sesji.

Pacjent przerywa sesję



Przypadki 
kliniczne
6
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Pacjentka P.A. w wieku 46 lat po niepowikłanym zawale serca, aktywna zawodowo. Po upływie pół roku 
od wystąpienia zawału wciąż boryka się z ogromnym lękiem przed powtórnym zawałem i utratą zdrowia.

P.A. po zawale szybko opuściła szpital. Nie zdecydowała się na rehabilitację kardiologiczną z powodu 
dręczącego przekonania, że dbając o siebie zaniedba niepełnoletnie dzieci, męża i dom. Zdając sobie 
sprawę, że w jej przypadku zawał wystąpił w młodym wieku, wciąż gnębiło ją poczucie lęku o własne 
zdrowie i życie. Stany lękowe z czasem wezbrały na sile.

Pacjentka sama zgłosiła się do gabinetu psychoterapeutycznego. Zauważyła, że nie potrafi wyzbyć się lęku, 
który obniżył jej komfort życia bardziej niż sam zawał. Psychoterapeuta zastosował u P.A. rozwiązanie VR 
TierOne celem redukcji stanów lękowych. Stan pacjentki uległ poprawie. P.A. zaczęła przejawiać postawę 
zmotywowanej do walki o swoje zdrowie.

Przypadek kliniczny: stany lękowe
Pacjent: P.A.
Powód: strach o własne życie, obawa przed powtórnym zawałem
Miejsce: gabinet psychoterapeutyczny

6.1 Stany lękowe
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P.Z. jest 66-letnią pacjentką po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z zachowanym kontaktem z 
otoczeniem. Z oddziału udarowego przekazana do rehabilitacji na oddział rehabilitacji neurologicznej. 

Po początkowych widocznych postępach rehabilitacji, nastąpił regres. Pacjentka zaczęła przejawiać 
objawy niechęci do personelu, apatii i braku motywacji do ćwiczeń. Oddalenie od męża spowodowało 
znaczny spadek nastroju pacjentki. Wszystkie manifestowane objawy sugerowały wystąpienie depresji 
poudarowej, która utrudniała powrót do zdrowia.

Pacjentce P.Z. do programu rehabilitacyjnego dołączono terapię VR TierOne celem poprawy samopoczucia 
i wzrostu motywacji do ćwiczeń. Zaobserwowano, że z każdą sesją chora chętniej podejmowała wysiłek w 
zaplanowanych działaniach rehabilitacyjnych, w trakcie wirtualnych sesji podejmowała próby wymagające 
aktywizacji porażonej kończyny górnej. Poprawiły się także jej zdolności komunikacyjne, relacje z innymi 
pacjentami i terapeutą.

Przypadek kliniczny: depresja poudarowa
Pacjent: P.Z.
Powód: apatia, brak motywacji, spadek nastroju
Miejsce: oddział neurorehabilitacyjny

6.2 Depresja poudarowa
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Kobieta w wieku 73 lat, będąca pensjonariuszką domu seniora od 2 lat. Przekazana do opieki przez syna, 
który z racji wyjazdu za granice nie mógł sprawować opieki nad kobietą. T.C. do tej pory pozostawała w 
dobrym samopoczuciu psychicznym.

T.C. od miesiąca nie podejmowała dotychczasowych aktywności i nie uczestniczyła w zajęciach. Spadek 
wagi i zmiana zachowania skłoniły do konsultacji lekarskiej. Zebrany wywiad wskazywał, że powodem 
spadku nastroju oraz utraty apetytu jest depresja reaktywna wynikająca z niemożności przyjazdu syna z 
powodu obostrzeń pandemicznych. Dodatkowo zły stan psychiczny związany był z zimową porą roku i 
utratą możliwości spędzania czasu w lubianym przez kobietę ogrodzie placówki. 

Na miejscu seniorka została poddana terapii VR TierOne. Mimo wieku i sceptycznego podejścia do 
technologii, T.C. uległa fascynacji wirtualnym ogrodem i z chęcią uczęszczała na kolejne sesje. Efekt 
terapeutyczny wspierany był poprzez korzystanie z dzienniczka - kolorowanki terapeutycznej VR TierOne.

Przypadek kliniczny: depresja reaktywna
Pacjent: T.C.
Powód: smutek, utrata apetytu, bezsenność
Miejsce: dom seniora

6.3 Depresja reaktywna
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R.C. to 42-letni mężczyzna, u którego zakażenie wirusem SARS-CoV-2 spowodowało COVID-19 o 
umiarkowanym przebiegu, z objawami ze strony układu oddechowego oraz objawami ogólnoustrojowymi. 
Nie wymagał hospitalizacji, leczony i izolowany w warunkach domowych.

Ozdrowieniec zgłaszał objawy typowe dla mgły mózgowej, utrudniające mu funkcjonowanie i efektywną 
pracę. Problemy z pamięcią, koncentracją, spadek zdolności intelektualnych połączony z koniecznością 
nadrobienia zaległości zawodowych powstałych w okresie choroby, spowodował dodatkowo pogorszenie 
samopoczucia psychicznego pacjenta.

Pacjentowi podczas pobytu na oddziale zalecono jako uzupełnienie rehabilitacji oddechowej terapię 
VR TierOne dla wsparcia zdrowia psychicznego i polepszenia pamięci i zdolności utrzymania uwagi. Po 
ukończeniu cyklu terapeutycznego u pacjenta R.C. odnotowano poprawę funkcji poznawczych, pacjent 
zauważył zaś poprawę samopoczucia i powrót sprawności umysłowej.

Przypadek kliniczny: powikłania po COVID-19
Pacjent: R.C.
Powód: upośledzenie funkcji poznawczych tzw. mgła mózgowa
Miejsce: rehabilitacyjny oddział pulmonologiczny

6.4 Powikłania po COVID-19
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M.T. to 28-letni pracownik firmy Z. , w której niedawno objął menedżerskie stanowisko. Ostatni okres 
wymagał od M.T. ogromnego wysiłku, ponieważ starał się o awans w firmie. Intensywne tempo pracy 
zaowocowało lepszą posadą, jednakże M.T. zaczął dostrzegać problemy z emocjami i decyzyjnością, która 
na nowym stanowisku była mu bardzo potrzebna.

Pracownik zdecydował się skorzystać z oferowanej przez firmę w ramach koncepcji well-being porady 
dyżurującej pani psycholog. Terapeutka zaleciła mu korzystanie z terapii VR TierOne jako przerwę w 
trakcie pracy i ćwiczenie w sesjach terapeutycznych uważności i relaksacji.

M.T. dostrzegł, że faktycznie nie potrafi się zrelaksować, ani skupić na tym, co dzieje się teraz. W pracy 
planował odpoczynek, a w domu pracę. Spróbował zaleconego rozwiązania VR TierOne zakupionego w 
ostatnim czasie przez firmę. Ku swojemu zadowoleniu zauważył spadek frustracji i niepokoju oraz ogólnego 
zmęczenia.

Przypadek kliniczny: chroniczny stres
Pacjent: M.T.
Powód: zmęczenie, frustracja, problemy z decyzyjnością
Miejsce: firma Z.

6.5 Chroniczny stres
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W.A. to 33-letnia kobieta, która od kilku miesięcy zmaga się z bólem głowy. Zażywała środki przeciwbólowe 
z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które jednak nie były na tyle skuteczne, by kobieta 
mogła bez przeszkód funkcjonować zawodowo. Fakt ten zmobilizowało W.A. do konsultacji lekarskiej. 

Pacjentka swoje cierpienie przypisywała migrenie, jednak opisywane przez nią objawy wskazywały na 
napięciowy ból głowy. Chora wspomniała, że ma bardzo złe samopoczucie związane z bólem i częstą 
absencją w pracy.

Lekarz skierował kobietę do centrum leczenia bólu, gdzie uzyskała pomoc psychologiczną. Zastosowano 
niefarmakologiczną terapię VR TierOne. Bóle głowy i ogólne napięcie mięśniowe  z czasem ustąpiły. W 
przypadku W.A. kumulowany stres i niehigieniczny tryb życia był przyczyną przewlekłego bólu głowy, 
ogólnej gorszej tolerancji bólu i złego samopoczucia.

Przypadek kliniczny: napięciowy ból głowy
Pacjent: W.A.
Powód: bóle głowy, gorsza tolerancja bólu, złe samopoczucie
Miejsce: centrum leczenia bólu

6.6 Napięciowy ból głowy
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Przewodnik kliniczny VR TierOne powstał przy współudziale specjalistów 
różnych dziedzin w zakresie ochrony zdrowia. Zawiera pomocną wiedzę 
nieodzowną w codziennej praktyce terapii pacjenta. Przewodnik jest cenną 
pozycją dla pragnących pracować z VR TierOne.
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Leczenie depresji i stanów lękowych za 
pomocą Wirtualnej Rzeczywistości
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