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Wirtualna rzeczywistość kontra depresja

fot. VR TierOne

Dziś w Radiowym Oddziale Ratunkowym przeniesiemy się w wirtualną rzeczywistość. Nasi goście, Tomasz Bednarski i
Paweł Pasternak, opowiedzą o programie VR TierOne, który pomaga pacjentom w powrocie do zdrowia po udarach,
operacjach kardiologicznych czy u chorych w depresji.

"Ogród odrodzenia" to terapeutyczna podróż w wirtualnej rzeczywistości, podczas której pacjent naprawia świat, jednocześnie
naprawiając siebie. Pacjent zakłada na głowę gogle i rozwiązuje zadania, a stopień trudności jest uzależniony od jego poziomu
rehabilitacji. Program realizowany w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, został zaprojektowany
przez zespół wielu specjalistów, przeszedł już badania kliniczne i jego autorzy już wiedzą, że przynosi efekty. 
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~Gośka 2020-02-07 08:05:11 z adresu IP: (37.47.xxx.xxx) Ocena: 1

Odpowiedz

Ciekawa sprawa, jak ja walczyłam z depresją to rozmowa z psychologiem z avigon mi najbardziej pomogła. On mnie wysłuchał i
wiedział jak mi pomóc.

~Worwr 2020-02-05 12:20:15 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx) Ocena: 0

Odpowiedz

Super projekt trzymamy kciuki

~rodacy moi 2020-02-04 00:52:00 z adresu IP: (46.76.xxx.xxx) Ocena: 5

Odpowiedz

tylko PIS i długo długo jeszcze , ku chwale naszej.

~popieramPIS 2020-02-03 23:32:48 z adresu IP: (31.11.xxx.xxx) Ocena: 12

Odpowiedz

Wirtualna rzeczywistość kontra depresja - obecny rząd popiera takie inicjatywy. PO dbała tylko o swoich.

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony (/articles/view/97405). 
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
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