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VR TierOne
Urządzenie VR TierOne wykorzystuje wirtualną rzeczywistość (VR), aby
pomóc osobom borykającym się z depresją i strachem podczas walki z
ciężkimi chorobami. Autorzy tego rozwiązania wskazują, że zwiększa
ono efektywność procesu leczenia i rehabilitacji.

Głosowanie wyłączone.
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- Oferujemy innowacyjne urządzenie medyczne wspierające proces
leczenia depresji i rehabilitacji osób po udarach mózgu, leczeniu
onkologicznym, problemach kardiologicznych i nie tylko - podają
autorzy rozwiązania.

VR TierOne wykorzystuje VR nie tylko do aktywizacji ruchowej ramion i
dłoni, ale przede wszystkim wpływa na psychologiczne aspekty
funkcjonowania pacjenta, takie jak: 
• Motywacja do leczenia i rehabilitacji 
• Aktywizacja poznawcza 
• Motywacja do leczenia i rehabilitacji
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NAJNOWSZE POPULARNE

Efekty z wykorzystania VR TierOne: 
• Poprawa nastroju i motywacji do rehabilitacji 
• Odprężenie psycho�zyczne 
• Zwiększenie wiary pacjenta w powodzenie procesu �zjoterapii 
• Poprawa koncentracji i uwagi 
• Poprawa funkcji wzrokowo-przestrzennych 
• Zmniejszenie odczuć bólowych 
• Pobudzenie mechanizmów plastyczności mózgu 
• Zmniejszenie poczucia obciążenia wśród personelu oddziałów
rehabilitacyjnych

Na VR TierOne składa się: 
• Zestaw procedur medycznych wspierających proces leczenia oraz
rehabilitacji 
• Urządzenie medyczne wykorzystujące VR do skutecznego wspierania
procesu leczenia i rehabilitacji 
• Dwutygodniowy cykl terapeutyczny, w którym pacjent bierze udział w
terapeutycznej opowieści pielęgnując metaforyczny Ogród Odrodzenia.

Etap gotowości: wery�kacja funkcjonowania rozwiązania na małą
skalę, m.in. w Dom Opieki w Świdnicy.
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Portugalia: pierwsza fala epidemii ostudziła zapał wolontariuszy w szpitalach
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Transplantologia w czasie pandemii wyhamowała, dopiero teraz wychodzi z zapaści
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Rzecznik MZ: skuteczność kierowania przez lekarzy na test na koronawirusa to ok. 60 proc.
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WHO "skrajnie zaniepokojona" sytuacją w Europie i Amerykach
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Lekarze i pielęgniarki u premiera; wśród tematów dodatkowe płace i odpowiedzialność karna
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Włochy: na Covid-19 zmarły 504 osoby, ponad 27 tys. nowych zakażeń
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Szczecin: kolejny punkt pobrań do testów na koronawirusa
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Polscy lekarze w Niemczech napisali list do Kaczyńskiego. Wyjaśniają, dlaczego nie wracają
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XIII Konferencja "Kardiologia Prewencyjna - wytyczne, wątpliwości, gorące
tematy"

Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach naukowych i w systemie
ochrony zdrowia

NA FORUM
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„Szpital narodowy" nie przyjmuje pacjentów z przepełnionych placówek

PN, 20:02
Warszawa: globalne centrum zarządzania danymi �rmy MSD ma 10 lat

PN, 20:01

KE dopuszcza immunoterapię w leczeniu najczęściej występującej postaci raka wątroby

PN, 19:49
Netanjahu: Izrael prowadzi rozmowy z Rosją ws. szczepionki na koronawirusa
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COVID-19 sprawił, że lekarze-koronerzy stali się niezbędni. Wojewodowie z trudem ich znajdują · 

można szukać głupiego ,ale ..
,,Wojewodowie z trudem ich znajdują" .... wszystko jest kwestią wyceny .Proponuję wojewodom
wyznaczyć taką kwotę jaką co najmniej bierze hydraulik za naprawę kranu lub mechanik samochodowy
za...
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