
 

 

                      VR TierOne  GO  i  VR TierOne    

               Jako narzędzia rozwiązania problemu depresji, lęku i stresu. 

Propozycja rozwiązania problemu depresji do wdrożenia  

w placówkach opiekuńczych i leczniczych. 

 

Zarys problemu: Depresja należy do powszechnych zaburzeń psychicznych. 

Pozbawia możliwości prowadzenia życia w pełni potencjału, obniża skuteczność 

leczenia chorób somatycznych, stanowi przyczynę niepełnosprawności. 

Konsekwencje nieleczonej depresji stanowią problem społeczny oraz wyzwanie 

dla systemu ekonomicznego i opieki zdrowotnej. Leczenie depresji jest możliwe 

za pomocą psychoterapii. Niestety niewystraczająca liczba psychoterapeutów 

czyni to rozwiązanie niedostępnym dla stale rosnącej liczby potrzebujących osób. 

 

Opis rozwiązania: Proponowane rozwiązanie obejmuje dwa urządzenia 

skuteczne jako narzędzia prewencji i leczenia objawów depresji, stresu i lęku bez 

konieczności udziału w tym procesie specjalistów zdrowia psychicznego co 

zostało sprawdzone w placówkach szpitalnych w MSWiA Głuchołazy oraz Repty 

w Tarnowskich Górach przez okres kilku miesięcy.  

 

Mobilne gogle relaksacyjne VR TierOne GO umożliwiają relaksację za 

pomocą 11 sferycznych filmów w technologii Wirtualnej Rzeczywistości. 



Sterowany tabletem zestaw 8 par gogli pozwala na przeprowadzenie grupowej 

sesji niwelującej stres. Trwające 10 minut filmy zostały opatrzone 

terapeutycznym nagraniem lektorskim, muzyką terapeutyczną oraz kojącymi 

dźwiękami przyrody. Pełny opis zastosowania , działania, dostępny w n/w linku  

 

Prezentacja Systemu VR TierOne GO 

https://vrtierone.com/pl/mobilne-gogle-relaksacyjne-vr-tierone-go/ 

   

 

 

 

Urządzenie medyczne VR TierOne służy do terapii depresji, lęku i stresu. 

Umożliwia przeprowadzenie w środowisku VR cyklu 8 sesji terapeutycznych 

pacjentów w odzyskiwaniu zdrowia w procesie rehabilitacji. 

 

Prezentacja Systemu VR TierOne 

https://vrtierone.com/pl/urzadzenie-medyczne-vr-tierone/ 

https://vrtierone.com/pl/mobilne-gogle-relaksacyjne-vr-tierone-go/
https://vrtierone.com/pl/urzadzenie-medyczne-vr-tierone/


 

Spodziewane efekty: Uczestnictwo w sesjach terapeutycznych i relaksacyjnych 

TierOne i VR TierOne GO przynosi: redukcję objawów depresji o 37% (wg skali 

GDS), lęku o 37% (wg skali HADS) i stresu o 28% (wg PSQ), poprawę 

samopoczucia, wzrost motywacji, wyciszenie, lepszy sen, wzrost koncentracji, 

redukcję dolegliwości bólowych, poprawę funkcji poznawczych oraz skrócenie 

czasu rehabilitacji.  

 

Wyniki Badań Naukowych  

https://vrtierone.com/pl/badania-naukowe-potwierdzaja-skutecznosc-vr-tierone/ 

 

Grupa docelowa: Wraz z zawansowanym wiekiem mogą pojawić się coraz 

liczniejsze biopsychospołeczne przyczyny wystąpienia depresji, dlatego 

postulowany pomysł ukierunkowany jest na: zakłady opiekuńczo-lecznicze, 

domy pomocy społecznej, centra aktywizacji, domy i kluby seniora. Rozwiązanie 

pozwoli zadbać o zdrowie psychiczne seniorów znajdujących się w tych 

placówkach. 

 

Możliwości wdrożenia: Pomysł polega na stworzeniu pilotażowego programu 

przeciwdziałania depresji i wsparcia zdrowia psychicznego seniorów za pomocą 

rozwiązań VR TierOne GO i VR TierOne. Działanie w ramach programu 

bazowałoby na wdrożeniu 5 zestawów mobilnych gogli relaksacyjnych VR 

TierOne GO oraz 5 urządzeń medycznych VR TierOne w placówkach 

leczniczych i opiekuńczych na terenie województwa.  

 

Opracował: Prezes Fundacji SeniorPlus                                                                         

Ryszard Bujak tel. 511 16 17 85   www.seniorplus.org.pl  

 

https://vrtierone.com/pl/badania-naukowe-potwierdzaja-skutecznosc-vr-tierone/
http://www.seniorplus.org.pl/

