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COVID-19  depresja  technologia

Nawet co trzeci pacjent, który ciężko przeszedł COVID-19, doświadcza stanów depresyjnych. Eksperci szukają więc nowych sposobów leczenia – jedną z
takich metod, wykorzystującą technologię VR, zastosowano w szpitalu w Głuchołazach.

Technologia pomoże w depresji pocovidowej

Jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, depresja ma stać się niebawem drugim najpoważniejszym schorzeniem na świecie - ostatnie dane mówią już o 264 mln cierpiących
na tę chorobę pacjentów (fot. Shutterstock).

Jeszcze przed pandemią koronawirusa, wielu pacjentów cierpiało na depresję – jego pojawienie się, znacznie jednak pogorszyło sytuację. Pojawiły się bowiem
nowe czynniki ryzyka, wśród których obawa o zdrowie swoje i najbliższych, strach przed utratą pracy czy negatywny wpływ lockdown’u. 

Jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, depresja ma stać się niebawem drugim najpoważniejszym schorzeniem na świecie – ostatnie dane mówią już o 264
mln cierpiących na tę chorobę pacjentów. Najbardziej zagrożone są natomiast osoby młode.

Co więcej, samo przebycie COVID-19, również ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Co trzecia osoba, u której przebieg tej choroby był ciężki, sygnalizuje
zaburzenia psychiczne oraz neurologiczne. Wśród objawów długoterminowych, wskazuje się m.in. na lęki, stany depresyjne, chroniczne zmęczenie, kłopoty z
koncentracją i snem, bóle głowy i zaburzenia pamięci.

Specjaliści poszukują więc nowych sposobów leczenia – jeden z nich, to zastosowanie wirtualnej rzeczywistości (czytaj również: Walia uruchamia aplikację, która
pomoże pacjentom cierpiącym na długoterminowe skutki koronawirusa).

W ośrodku MSWiA w Głuchołazach, pod koniec 2020 roku, przeprowadzono pilotażowy program terapii dla osób, które przebyły COVID-19, z wykorzystaniem
autorskiego programu VR TierOne, startup’u z Wrocławia.

NOWE METODY TERAPII
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Prof. Jan Szczegielniak, Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego w szpitalu w Głuchołazach, miał komentować:

– W programie rehabilitacji, oprócz opieki psychologicznej, uwzględnione są treningi relaksacyjne z wykorzystaniem VR. Potrzeby związane z tą terapią są
ogromne i wykraczają poza program rehabilitacji szpitalnej.

Terapia obejmuje 3 komponenty: zestaw procedur medycznych wspierających  proces leczenia i rehabilitacji, urządzenie medyczne, które wykorzystuje wirtualną
rzeczywistość oraz dwutygodniowy cykl terapeutyczny.

Pacjent, dzięki założeniu specjalnych okularów, ma przenosić się do „ogrodu odrodzenia”, w którym, w warunkach pełnej izolacji od szpitalnych realiów, podąża za
słowami terapeuty i wykonuje polecone mu zadania – wśród nich, np. malowanie mandali.

Jednym z autorów pomysłu jest dr Jarosław Szczygieł, który kieruje oddziałem w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY. Członkinią zespołu ekspertów, jest
też dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw. i certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz nauczycielka
psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

O swoim programie, tak mówił z kolei Paweł Pasternak, dyrektor VR TierOne:

– Polskie placówki medyczne często mogą pochwalić się najlepszym sprzętem do leczenia i rehabilitacji pacjentów, ale nie w sferze dbania o psychiczne zdrowie
pacjenta. My wypełniamy tę niszę, dostarczając technologię i program terapii wspomagający powrót do zdrowia pacjentów po udarach i innych ciężkich
chorobach, w tym COVID-19. Wszystkie one bardzo często wiążą się z depresją.

Technologia ta ma być stosowana również w Centrum Kardiologicznym we Wrocławiu, Fundacji Aktywizacji Seniorów „Siwy Dym”, a także w Centrum Leczenia
Bólu Analgomed we Wrocławiu.




