
Zupełnie nowa formuła walki z lękiem i depresją jest już
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Zespół z Dolnego Śląska stworzył urządzenie oraz aplikację wspierającą pacjentów
w walce z tymi dolegliwościami

Rozmowa z twórcami  koncepcji VR TierOne - Pawłem Pasternakiem- szefem zespołu,
oraz Tomaszem Bednarskim odpowiedzialnym za strategię oraz rozwój produktu.  
 

W czasie pandemii lęki to temat numer jeden. A depresja to druga choroba
cywilizacyjna na świecie. To naprawdę poważne tematy. Co wasz zespół
ma w tej kwestii do zaoferowania?

  
Paweł Pasternak: Rewolucyjne urządzenie medyczne. I mówię to z pełnym
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przekonaniem. Udało nam się połączyć najnowocześniejszą technologię-wirtualną
rzeczywistość z elementami psychoterapii. 

Co to dokładnie znaczy?

Paweł Pasternak: Stworzyliśmy bezpieczne urządzenie medyczne, dzięki któremu
izolujemy pacjenta od codzienności, przenosząc go do wykreowanego przez nas
wirtualnego świata. Tam zabieramy go w podróż terapeutyczną, zaprojektowaną przez
zespół wybitnych - znanych na świecie - ekspertów z dziedziny psychoterapii oraz
fizjoterapii. Dzięki starannie skomponowanemu scenariuszowi możliwe staje się
obniżenie poziomu lęków oraz depresji. Skuteczność całego procesu została
potwierdzona w badaniach naukowych, o których więcej można przeczytać na naszej
stronie internetowej:  

Proszę coś więcej powiedzieć o tym urządzeniu.

Tomasz Bednarski: VR TierOne to urządzenie medyczne składające się z okularów
wirtualnej rzeczywistości  i systemu  obsługującego historię terapeutyczną.  

Historia terapeutyczna to serce całego urządzenia. I ona jest w nim najważniejsza. Nad
nią zespół znakomitych specjalistów pracował tysiące godzin. Została ona
opracowana w zgodzie z zasadami Psychoterapii Ericksonowskiej. Zawiera elementy
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muzykoterapii oraz ogrodoterapii, co znacząco podnosi walory lecznicze całego
procesu. Zaangażowaliśmy do tego projektu ekspertów z wielu dziedzin –
psychoterapeutów, fizjoterapeutów, neurologów, muzykoterapeutów i muzykologów.   
 

Ile trwa taka wirtualna terapia i kiedy są pierwsze efekty?

Paweł Pasternak:  Terapia trwa krótko, a efekty widać stosunkowo szybko. W ramach
badań naukowych dowiedliśmy, że już po ośmiu sesjach terapeutycznych istotnie
poprawia się stan pacjenta. Efekty utrzymują się także po zakończeniu terapii, a
przeprowadzone badania pokazują dalszą poprawę. Tyle właśnie - 8 dni sesyjnych -
trwa cały cykl terapeutyczny. Osiem sesji po około 20 minut każda. 

Jak wygląda taka sesja? Co pacjent robi w trakcie jej trwania?

Tomasz Bednarski: Nie mogę zdradzać zbyt wielu szczegółów, aby każda
zainteresowana osoba mogła sama doświadczyć pełnej historii terapeutycznej. Mogę
powiedzieć, że oddziałujemy na wiele zmysłów. Pacjent otrzymuje wiele bodźców
jednocześnie. Przede wszystkim słucha komunikatów terapeutycznych, które działają
w sferze świadomej i nieświadomej.   
Obserwuje niezwykle barwne i realistyczne otoczenie, słucha specjalnie
skomponowanej muzyki, poznaje detale wspaniale przygotowanego ogrodu, pielęgnuje
ten ogród oraz wykonuje różne zadania terapeutyczne. Ćwiczenia te mają za zadanie
wspierać różne obszary zdrowia np. orientacji przestrzennej, poprawy pamięci,
zdolności poznawczych. Pacjent wykonuje również ćwiczenia oddechowe.  
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I to naprawdę działa?

Paweł Pasternak: Zdecydowanie. Przeprowadziliśmy badania naukowe na ponad
dwustu pacjentach z różnymi schorzeniami. Mam na myśli schorzenia neurologiczne,
kardiologiczne, geriatryczne. Wszędzie tam pacjenci borykali się z rozmaitymi lękami,
stanami depresyjnymi, obniżoną motywacją do rehabilitacji lub ograniczonym
oddziaływaniem leków.  

Wyniki wskazują, że nasze rozwiązanie terapeutyczne obniża poziom depresji o 37%
(wg skali GDS) , obniża poziom lęku o 36% (wg skali HADS) oraz obniża poziom
stresu o 27% (wg skali PSQ).  
Więc obiektywnie należy uznać, że proces terapeutyczny działa.  
 

Gdzie w takim razie pacjenci mogą skorzystać z waszego rozwiązania?

 Tomasz Bednarski: Właśnie zawitaliśmy do Wrocławia. Zakończyliśmy badania i
rozpoczęliśmy okres komercjalizacji naszego rozwiązania. Szukamy klinik, ośrodków
zdrowia, które chciałyby z nami współpracować. Pierwszy krok to nawiązanie
współpracy z kliniką leczenia bólu Analgomed z Wrocławia, z siedzibą w Sky Tower na
drugim piętrze.

https://gazetawroclawska.pl/


Klinika dysponuje naszym urządzeniem, przeszkolonym personelem oraz
psychologiem w gotowości. Zatem zapraszamy chętnych do kontaktu z kliniką. 

Zapraszamy do zapoznania się z detalami prezentowanego rozwiązania – na miejscu
czeka na Państwa specjalnie przygotowana oferta promocyjna:  

Materiał oryginalny: Zupełnie nowa formuła walki z lękiem i depresją jest już dostępna - Gazeta Wrocławska
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NAJNOWSZE

Kontrola zwolnień lekarskich w czasie pandemii. Komu ZUS zabrał zasiłek?
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Narodowa kwarantanna i pełny lockdown w Polsce. Na co trzeba się przygotować?

Dlaczego jedni przechodzą COVID-19 bardzo ciężko, a inni bezobjawowo?

Trzymasz te produkty w lodówce? Popełniasz ogromny błąd!
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Szczepionka na koronawirusa Moderny. Jest jeszcze skuteczniejsza niż produkt
Pfizera!

Te nazwiska nosi najwięcej osób. Sprawdź, czy jesteś w TOP
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Te psy najczęściej gryzą dzieci! Wyniki badań Was zaskoczą

 Czy jesteś osobą wysoko wrażliwą? Tak odczuwa 20% ludzkości

Rozwiąż QUIZ

QUIZ

WYBRANE DLA CIEBIE

Pogrzeb kardynała Henryka Gulbinowicza. Wciąż nie wiadomo gdzie będzie
pochowany
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Na wrocławskie ulice wrócili protestujący. Pod siedzibą PiS interweniowała policja

Licytacje komornicze domów. Sprawdź oferty z Dolnego Śląska
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Tłoczą się przed urzędami. Muszą pilnować kolejki, bo automatów kolejkowych nie
ma

12 niezwykłych banknotów. Są mało znane i wiele warte

Nie żyje kardynał Henryk Gulbinowicz. Zmarł dziś we wrocławskim szpitalu
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Kiosk: tutaj kup gazetę online

POWIĄZANE

Premier spotkał się z przedstawicielami firmy AstraZeneca ws. szczepionki na
koronawirusa
W piątek premier Mateusza Morawiecki spotkał się z przedstawicielami firmy AstraZeneca. W trakcie spotkania
omówiona została współpraca na płaszczyźnie walki z pandemią COVID-19 w Polsce, w tym wspólne działania
na rzecz zapewnienia dostępu do szczepionki COVID-19 oraz działania AstraZeneca związane z ogłoszoną w
styczniu br. w Davos inwestycją. Oficjalnie zainicjowano również współpracę w ramach Warsaw Health
Innovation Hub.

4 dni temu, 15:00

koronawirus koronawirus w polsce morawiecki astrazenca spotkanie

szczepionka na koronawirusa koronawirus szczepionka premier szczepionka
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To już syndemia! Śmiertelność z powodu pandemii COVID-19 u osób z chorobami
współistniejącymi i otyłością zwiększa się nawet kilkukrotnie!
Nie bez powodu apeluje się do seniorów, by chronili się przed COVID-19, pozostając w domach. To właśnie oni
mają najwięcej schorzeń, które pogarszają przebieg zakażenia koronawirusem i powodują częstsze zgony.
Zjawisko to nazwano syndemią, a ryzyko śmierci wskutek infekcji w przypadku konkretnych przewlekłych
chorób niezakaźnych określono za pomocą badań.

26 października, 16:51

koronawirus covid-19 zdrowie seniora cukrzyca nadciśnienie choroby serca otyłość

Koronawirus w Polsce: Wojsko Polskie organizuje tymczasowy szpital polowy w
Warszawskim Centrum EXPO XXI na 600 łóżek
Szpital w hali EXPO w Warszawie organizuje Wojskowy Instytut Medyczny, a personel zapewni kadra Wojska
Polskiego. Dyrektorem medycznym i zarządzającym projektem zostanie kpt. dr n. med. Jacek Siewiera. Szpital
będzie obsługiwał pacjentów z Warszawy i regionu. Będzie w nim na początek 300 łóżek z możliwością
podwojenia tego stanu w drugim etapie.

24 października, 11:50

koronawirus w polsce wojsko polskie tymczasowy szpital polowy hala expo w warszawie
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Aż 450 milionów złotych na badania trafi do Wrocławia
Ruszył Wirtualny Instytut Badawczy zarządzany przez jeden z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - Polski
Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu. To tam zapadną decyzje, do kogo trafi 450 mln złotych
na badania z zakresu biotechnologii medycznej - onkologii.

20 października, 9:47

Port Łukasiewicz pracze odrzańskie wirtualny instytut badawczy

Zakupiony lek na koronawirusa nieskuteczny w badaniach. Remdesivir nie przynosi
korzyści terapeutycznych podobnie jak chlorochina
Lek na COVID-19, którego do niedawna brakowało w polskich szpitalach, okazał się nieskuteczny w badaniach
przeprowadzonych przez WHO. Choć Ministerstwo Zdrowia zawarło nowe umowy na dostawy preparatu, jego
podawanie może nie zmniejszać śmiertelności pacjentów, nie skracać czasu trwania infekcji ani nie ograniczać
konieczności stosowania respiratorów. Za dalszym stosowaniem środka, który jako jedyny posiada
rekomendację Europejskiej Agencji Leków, jest jednak środowisko naukowe i lekarskie.
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Powrót do góry 

Content Marketing World 2020 – konferencja po raz pierwszy w wydaniu
europejskim!
W dniach 13-16 października, po raz pierwszy w 100% wirtualnej formie, odbędzie się Content Marketing World
2020. Najważniejsza konferencja dla wszystkich zainteresowanych tematyką content marketingu Po raz
pierwszy w swej historii będzie ona dostępna także w europejskim wydaniu.

12 października, 14:41
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