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I UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zachorowań i umieralności na świecie. 

Powszechność występowania tej jednostki chorobowej, jak również ogrom powikłań, który 

powoduje, zmusza badaczy do ciągłego poszukiwania przyczyn tego zjawiska, profilaktyki 

oraz skutecznych rozwiązań terapeutycznych. 

Udar jako piąta przyczyna zgonów na świecie jest również obecnie główną 

przyczyną niepełnosprawności fizycznej u osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych.  

Choroba ta jest istotnym problemem społecznym, ponieważ oprócz zachorowalności, 

umieralności i cierpienia ludzkiego, pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i 

ekonomiczne, w dużej mierze spowodowane niepełnosprawnością i długoterminową opieką.  

Poważnym problemem raportowanym przez wielu badaczy jest fakt, że coraz 

częściej na udar zapadają osoby młode, czynne zawodowo i społecznie (Anticoli i wsp., 

2015; Yamamoto, 2012). Utrata pracy po udarze i idąca w ślad za tym utrata pozycji 

społecznej, istotnie pogarsza jakość życia i jest silnym czynnikiem zwiększającym ryzyko 

wystąpienia depresji poudarowej (Gilworth i wsp., 2009). 

Rehabilitacja osób po udarze mózgu to proces długotrwały i zmienny w czasie, łączy 

działania w obszarze medycznym, fizycznym, psychologicznym i społecznym. Czynnikami 

komplikującymi rehabilitację, wraz z chorobami i powikłaniami somatycznymi, są 

zaburzenia poznawcze, zaburzenia emocjonalne, patologiczne reakcje osobowości na 

chorobę. Sprawia to, że istotne staje się badanie psychologicznego aspektu rehabilitacji 

(Szpunar i wsp., 2017).  

Nieustannym wyzwaniem dla rehabilitacji poudarowej jest stworzenie takich 

protokołów ćwiczeń, które byłyby skuteczne na różnych etapach udaru, biorąc pod uwagę 

fakt istnienia schorzeń obniżających motywację pacjenta oraz ograniczających funkcje 

poznawcze. Ważną grupę problemów psychicznych, które zaburzają przebieg fizjoterapii 

stanowią zespoły depresyjne. Depresja poudarowa (Post Stroke Depression, PSD) jest 

uznawana za najczęstsze neuropsychiatryczne powikłanie udaru mózgu. PSD dotyczy od 20 

do 80% pacjentów dotkniętych udarem (Wysokiński, 2016).  

Depresja poudarowa w znacznym stopniu wpływa na przebieg i skuteczność 

rehabilitacji, jakość życia, poprawę sprawności ruchowej, codzienną aktywność oraz 
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funkcjonowanie społeczne i relacje interpersonalne, a także istotnie zwiększa śmiertelność. 

Najnowsze badania potwierdzają związek między depresją a istotnie zwiększonym 

ryzykiem zgonu, niższą poudarową aktywnością fizyczną i wyższą niepełnosprawnością u 

osób po udarze (Blöchl i wsp., 2019; Cai i wsp., 2019; Thilarajah i wsp., 2018).  

W rozwoju depresji poudarowej biorą udział czynniki biologiczne i psychospołeczne 

(Wysokiński, 2016) czego dowodem są wyniki badań przeprowadzonych przez Kobylańską 

i wsp. gdzie udowodniono, że istnieje związek między niską skutecznością fizjoterapii 

a występowaniem objawów depresyjnych, niskim poziomem akceptacji choroby i brakiem 

poczucia własnej skuteczności w procesie rehabilitacji (Kobylańska i wsp., 2018).  

Objawy depresji, które utrudniają przebieg fizjoterapii to: obniżenie nastroju, 

labilność emocjonalna, drażliwość, stany lękowe, pesymizm i deficyt motywacji, a co za 

tym idzie bierny stosunek do podejmowanych interwencji oraz uczucie ciągłego 

zmęczenia, braku energii i wzmożona wrażliwość na ból (Szczepańska-Gieracha i wsp., 

2010).  

W piśmiennictwie dominuje syndromocentryczne podejście do leczenia chorych po 

udarze mózgu i koncentruje się przede wszystkim na biologicznych (fizycznych) metodach 

leczenia. Teoretyczne i metodologiczne uzasadnienie psychologicznego aspektu 

rehabilitacji chorych po udarze mózgu jest niedostatecznie przedstawione w literaturze. Nie 

istnieje jeden model regeneracji psychiki chorego po udarze mózgu, co czyni badania w tym 

kierunku istotnymi (Szpunar i wsp., 2017).  

W ciągu ostatnich 2 dekad postęp w obszarze technologii komputerowych 

zaowocował rozwojem terapii z wykorzystaniem urządzeń rzeczywistości wirtualnej 

(Kannan i wsp., 2019). Intensywny rozwój badań nad zastosowaniem VR 

w neurorehabilitacji obserwuje się od ponad 15 lat. Sprawiło to , iż VR stanowi uzupełnienie 

kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego, a dostępność urządzeń i oprogramowania 

ułatwia wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na coraz szerszą skalę. 

Mazzini i wsp. wymieniają szereg korzyści zastosowania VR w rehabilitacji 

w porównaniu z konwencjonalnymi metodami terapeutycznymi: jej aspekt motywacyjny, 

obiektywność mierników, skuteczności terapii, przejrzysty i łatwo dostępny sposób 

gromadzenia danych, możliwość przeprowadzenia terapii w domu pacjenta i monitorowania 

na odległość (jako telerehabilitacja) czy też wielki wpływ na uśmierzanie bólu i ograniczenie 
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kosztów związanych z rehabilitacją. (Mazzini i wsp., 2019). Stosowanie VR będzie 

niezwykle pożądane w związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, gdzie 

zapotrzebowanie na usługi medyczne szybko przekroczy wydolność systemów opieki 

medycznej.  

Po obszernym przeglądzie literaturowym zauważalny jest dynamiczny wzrost liczby 

badań nad zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji neurologicznej. Jednak 

większość badań dotyczy użycia VR w usprawnianiu kończyny górnej i kończyny dolnej, 

równowagi oraz sprawności i szybkości chodu pacjentów po udarze. Dominuje 

usprawnianie niedowładnej kończyny górnej przy wykorzystaniu różnego rodzaju gier 

 i systemów VR.  

Ponadto badania wykazały, że w porównaniu z terapią konwencjonalną, interwencja 

VR może poprawić jakość rehabilitacji neurologicznej. (Kannan i wsp., 2019). Jednocześnie 

w literaturze naukowej wielokrotnie zidentyfikowano przyczyny niskiego zaangażowania 

pacjentów w proces rehabilitacji. Należą do nich zmęczenie, gorszy stan zdrowia, choroby 

układu ruchu i brak motywacji. Wykorzystywanie VR w procesie kompleksowej 

rehabilitacji stwarza możliwość zwiększenia zaangażowania i motywacji (Kannan i wsp., 

2019).  

Analizowane badania potwierdziły skuteczność różnych form leczenia  

z wykorzystaniem technologii VR w łagodzeniu problemów psychologicznych 

i behawioralnych oraz zaburzeń psychiatrycznych. Zauważalny jest przy tym brak 

rozwiązań technologicznych opartych na VR, które oprócz rehabilitacji fizycznej pacjentów 

po udarze mózgu zaoferowałyby narzędzia terapeutyczne, które łagodzą zaburzenia 

psychiczne oraz poprawiają nastrój i motywację pacjenta. (Szczepańska-Gieracha i wsp., 

2020).  

Tym bardziej, zastanawia fakt braku zainteresowania psychologicznymi aspektami 

w leczeniu pacjentów po udarze z wykorzystaniem VR pomimo Deklaracji z Helsingborga 

z 2006 roku. Deklaracja ta zawiera europejskie strategie udarowe, modyfikujące cele 

rehabilitacji, podkreślając, że niezależność w codziennych czynnościach oraz jakość życia 

pacjentów powinny stać się ważnym celem neurorehabilitacji (Kjellstromi wsp., 2007). 

Zaburzenia nastroju stanowią kluczowe czynniki spośród wielu innych mających wpływ na 

jakość życia osoby niepełnosprawnej (Janus-Laszuk i wsp., 2017).  
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Przytoczone fakty, jak również odczuwalny brak opracowań naukowych 

dotyczących przedstawionej problematyki wskazuje na trafność wyboru tematu i celu pracy 

oraz przyjętych przez Autorkę założeń.  

 

II CEL PRACY I PYTANIA BADAWCZE 

Celem pracy była ocena skuteczności gry terapeutycznej VR TierOne jako metody 

wspierającej terapię i rehabilitację pacjentów po udarze mózgu. 

Jako cele szczegółowe przyjęto: 

- Ocenę wpływu gry terapeutycznej VR TierOne na samopoczucie i nastrój pacjentów 

po udarze mózgu poddanych rehabilitacji neurologicznej. 

- Ocenę wpływu gry terapeutycznej VR TierOne na poziom akceptacji choroby oraz 

poczucie własnej skuteczności w procesie usprawniania. 

- Ocenę wpływu gry terapeutycznej VR TierOne na efektywność procesu rehabilitacji 

neurologicznej w kontekście czynności lokomocyjnych oraz podstawowych 

i złożonych czynności dnia codziennego. 

- Analizę ewentualnych działań niepożądanych pojawiających się w trakcie 

korzystania z terapii w wirtualnej rzeczywistości. 

 

Do realizacji celu pracy postawiono następujące pytania badawcze: 

- Czy poprawa nastroju i samopoczucia osoby po udarze mózgu zmniejszy kryzys 

psychiczny wywołany trudną sytuacją życiową i zmniejszy dolegliwości bólowe co 

z kolei zwiększy gotowość tej osoby do czerpania korzyści z procesu rehabilitacji 

neurologicznej? 

- Czy poprawa nastroju i samopoczucia osoby po udarze mózgu wpłynie korzystnie 

na zwiększenie akceptacji własnej choroby i ograniczeń z nią związanych? 

- Czy zwiększenie poczucia własnej skuteczności w procesie usprawniania wpłynie 

korzystnie na gotowość do aktywnego uczestnictwa w procesie usprawniania, a co 

za tym idzie poprawi skuteczność rehabilitacji poudarowej? 
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III MATERIAŁY I METODY BADAWCZE 

III 1. Materiał badań 

Badania przeprowadzono na I Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 

w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich 

Górach. Jest to oddział w którym, pobyt pacjenta trwa do trzech lub sześciu tygodni. Celem 

pobytu jest uzyskanie jak największej sprawności, poprawa stanu fizycznego oraz 

funkcjonalnego pacjenta, w takim stopniu aby mógł samodzielnie lub z pomocą innych osób 

funkcjonować w warunkach domowych i społeczeństwie. Nad pacjentami sprawowana jest 

opieka psychologiczna i logopedyczna. Pacjenci byli objęci kompleksową opieką 

medyczną. Badanie zarejestrowano jako randomizowane badanie kliniczne pod numerem 

POIR.01-02.00-00-0134/16. Na wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji ds. Etyki Badań 

Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Grupę badaną stanowili pacjenci po udarze mózgu, spełniający następujące kryteria: 

- zgoda pacjenta na udział w badaniach, 

- wiek 55-75 lat, 

- stan po udarze niedokrwiennym mózgu (pierwszy udar), 

- objawy depresji ocenione na 10 i więcej punktów w Geriatrycznej Skali Depresji 

(GDS-30), 

- możliwość przeprowadzenia pełnego badania funkcji poznawczych,  

- zadawalający stan funkcji poznawczych (MMSE ⩾ 24) umożliwiający rzetelne 

przeprowadzenie badań psychologicznych, 

- możliwość przeprowadzenia badań sprawności fizycznej z użyciem metod 

określonych w projekcie, 

- stan funkcjonalny poniżej 85 punktów w skali Barthel, 

- zgoda pacjenta na udział w badaniach. 

 

Ustalono również kryteria wyłączenia z uczestnictwa w badaniach: 
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- kolejny incydent udarowy, 

- epilepsja, zawroty głowy, schorzenia błędnika, choroba lokomocyjna jako 

przeciwwskazania do korzystania ze środowiska VR, 

- afazja oraz poważny ubytek wzroku lub słuchu uniemożliwiający przeprowadzenie 

oceny funkcji poznawczych w oparciu o MMSE,  

- obecność w chwili badania lub w dokumentacji upośledzenia umysłowego, zaburzeń 

świadomości lub innych poważnych zaburzeń psychicznych, 

- odmowa pacjenta na każdym etapie badań.  
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Rycina 1. Schemat badania według wytycznych CONSORT 

III 2. Metody badań 

III 2.1. Schemat eksperymentu 

Badania przeprowadzono w trzech punktach czasowych: 

- w drugim dniu pobytu pacjenta  na oddziale rehabilitacji neurologicznej;  

- po trzech tygodniach prowadzonego usprawniania na oddziale rehabilitacji 

neurologicznej; 

- po sześciu tygodniach prowadzonego usprawniania na oddziale rehabilitacji 

neurologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena kwalifikowalności (n= 83) 

Wykluczonych (n= 0) 
▪ Brak spełnienia kryteriów włączenia (n= 0) 
▪ Odmowa uczestnictwa (n= 0) 
▪ Inne powody (n= 0) 

Przeanalizowano (n= 40) 
Analiza z intencją leczenia (n = 40) 

Brak badania follow-up (n= 2) 
- Zrezygnowali z uczestnictwa  w 

badaniach (n = 2) 

Włączonych do grupy badanej (n= 40) 

Brak badania follow-up (n = 15) 
- Zrezygnowali  z uczestnictwa w 

badaniach (n = 15) 

Włączonych do grupy kontrolnej (n= 43) 
 

Przeanalizowano (n = 43) 
Analiza z intencją leczenia (n = 43) 

Alokacja 

Analiza 

Follow-Up 

Randomizacja (n= 83) 

Rekrutacja 
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Wszyscy pacjenci to pacjenci we wczesnym okresie po udarze mózgu. Wszystkie 

osoby (zarówno z grupy eksperymentalnej jak i grupy kontrolnej) uczestniczyły 

w systematycznej fizjoterapii prowadzonej standardowo na oddziale rehabilitacji 

neurologicznej z określeniem częstotliwości i czasu jej trwania, codziennie od poniedziałku 

do piątku. Dla każdego pacjenta pełen cykl badawczy trwał sześć tygodni. Program 

postępowania fizjoterapeutycznego był zgodny ze zleceniem lekarskim, zależał od stanu 

fizycznego pacjenta i zawierał  w grupie kontrolnej: 

- 10 sesji po 20 minut Treningu Autogennego Schultza, 

- 60 minut indywidualnej fizjoterapii opartej na koncepcji Bobath i PNF 

(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) z elementami terapii manualnej, 

- 30 minut indywidualnego treningu aerobowego, 

- 30 minut ćwiczeń równowagi. 

W grupie eksperymentalnej VR pacjenci otrzymali: 

- 10 sesji po 20 minut gry terapeutycznej VR TireOne, 

- 60 minut indywidualnej fizjoterapii opartej na koncepcji Bobath i PNF 

z elementami terapii manualnej, 

- 30 minut indywidualnego treningu aerobowego, 

- 30 minut ćwiczeń równowagi. 

U pacjentów z grupy eksperymentalnej standardowy proces rehabilitacji został uzupełniony 

o sesje terapeutyczne z użyciem gry terapeutycznej VR TierOne. Terapia składała się z 

10 sesji odbywających się w kolejnych dniach pobytu pacjenta na oddziale. 

Założenia terapii zastosowanej w niniejszym projekcie zostały opracowane przez 

dr hab. Joannę Szczepańską-Gierachę certyfikowaną psychoterapeutkę Europejskiego 

Stowarzyszenia Psychoterapeutów (European Association of Psychotherapy, EAP) i były 

konsultowane merytorycznie i zaakceptowane przez Krzysztofa Klajsa, psychoterapeutę 

z wieloletnim stażem, superwizora, dyrektora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego 

w Łodzi, Przewodniczącego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego. Sprzęt wyprodukowano w ramach grantu Narodowego Centrum Badań 
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i Rozwoju (NCBiR)  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

Terapia zawarta w VR TierOne oparta jest na idei Wirtualnego Ogrodu 

Terapeutycznego. Odseparowanie pacjenta od stresujących bodźców i przeniesienie do 

wirtualnego świata, wypełnionego pięknymi roślinami i dźwiękami natury, nawiązuje do 

wcześniejszych pozytywnych doznań i ułatwia wprowadzenie pacjenta w stan relaksu 

psychofizycznego. Na tym etapie niezwykle ważne jest wyciszenie nadaktywnej części 

współczulnej autonomicznego układu nerwowego i zaktywizowanie części 

przywspółczulnej. Efekt ten uzyskuje się koncentrując uwagę pacjenta na tym co się dzieje 

„tu i teraz” w wirtualnym świecie. Oprócz przyjaznego, kojącego zmysły środowiska bardzo 

ważną rolę pełnią komunikaty wypowiadane przez lektora pogłębiające stan relaksu poprzez 

uważną obserwację własnego oddechu i delikatne spowalnianie jego rytmu. Każdy element 

tej misternej układanki ma tutaj istotne znaczenie, dobór roślin, nasycenie krajobrazu 

światłem, intensywność kolorów i ich rodzaj (z przewagą zieleni), muzyka skomponowana 

przy współpracy z muzykoterapeutą, a także tempo i barwa głosu lektora.  

 

Proces terapeutyczny oparto na założeniach Psychoterapii Ericksonowskiej bazując 

głównie na komunikacji metaforycznej i używając w tym celu określonej symboliki. 

Przyjęto, że otoczony wysokim murem ogród odrodzenia, który w początkowym etapie 

terapii jest osłabiony i bezbarwny, stanie się dla pacjenta symbolem jego zdrowia, które  

w momencie rozpoczęcia terapii jest słabe i wymaga wsparcia.  

Dzięki zaangażowaniu pacjenta w pielęgnację ogrodu wirtualny świat zaczyna tętnić życiem 

i energią, co symbolizuje proces leczenia i rehabilitacji. Siła komunikacji metaforycznej 

polega na ominięciu oporu pacjenta, ponieważ terapia nie odnosi się wprost do jego stanu 

zdrowia i sytuacji życiowej tylko pokazuje analogiczny proces, który toczy się niejako na 

oczach użytkownika. Zaangażowanie wszystkich zmysłów i komunikacja hipnotyczna 

dodatkowo zwiększa szansę na powodzenie terapii prowadzonej w środowisku wirtualnym. 

 

W centralnej części wirtualnego ogrodu znajduje się miejsce, z którego podczas 

każdej sesji wyłania się mandala symbolizująca różne cechy i emocje ważne w procesie 

leczenia i rehabilitacji (witalność, radość, optymizm, pracowitość, kreatywność, 
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wewnętrzna mądrość, zaufanie). Emocje powiązane z konkretnymi kolorami i odpowiednio 

dobraną muzyką stają się ilustracją kolejnych sesji, w których pacjent coraz głębiej zanurza 

się w wirtualny świat. Powtarzanie podczas każdej sesji tego samego motywu, jakim jest 

kolorowanie mandali (zmienia się stopień trudności, kolorystka, znaczenie metaforyczne, 

ale sama czynność pozostaje ta sama) buduje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ pacjent 

wie czego może się spodziewać w kolejnym dniu. Taki schemat nawiązuje także do procesu 

rehabilitacji, który w swej naturze jest powtarzalny i przewidywalny. W ten sposób terapia 

wirtualna wzmacnia ważne cechy niezbędne w procesie rehabilitacji - cierpliwość 

i wytrwałość w dążeniu do celu. 

 

Zaangażowanie poznawcze i kinestetyczne w wykonywanie zadań związanych 

z kolorowaniem kolejnych mandali pogłębia zjawisko immersji czyli zanurzenia 

w wirtualnym świecie. W połączeniu z doskonałej jakości grafiką 3D i przestrzennym 

dźwiękiem można mówić o immersji totalnej, czyli całkowitym odcięciu od świata realnego. 

Jednak celem terapii nie jest ucieczka od stresujących bodźców (powrót do szpitalnej 

rzeczywistości mógłby być zbyt bolesny), ale odzyskanie równowagi psychicznej 

i skontaktowanie pacjenta z jego wewnętrznymi zasobami, po to by mógł nabrać siły i wiary 

we własne możliwości niezbędnych w procesie rehabilitacji. Aktywne zaangażowanie 

pacjenta w proces pielęgnacji ogrodu oraz uruchamianie kończyny po stronie porażonej ma 

pobudzać  naturalne procesy plastyczności mózgu i zapobiegać zespołowi zaniedbywania 

połowiczego. 

 

Dla wzmocnienia tego procesu terapeutycznego użyto dodatkowych symboli takich 

jak piękna kiełkująca roślina, która rośnie w szczególnym miejscu i z sesji na sesję staje się 

większa i silniejsza, co symbolizuje wzrastającą motywację do procesu rehabilitacji. Każde 

zaangażowanie pacjenta w proces kolorowania mandali, de facto każdy wysiłek podjęty 

przez pacjenta, jest w wirtualnym świecie nagradzany poprzez podlanie tej rośliny wodą ze 

specjalnej konewki, a także poprzez pojawienie się w ogrodzie kolejnych pięknych roślin, 

ptaków i zwierząt. W ten sposób pacjent z dnia na dzień widzi zachodzące zmiany, staje się 

ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz sprawcą. Jeśli zadania okazują się zbyt trudne 

komputer natychmiast dostosowuje ich poziom do możliwości poznawczych 
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i kinestetycznych pacjenta, tak aby użytkownik musiał włożyć wysiłek w wykonanie 

zadania, ale żeby nie przekraczało ono jego aktualnych możliwości. W ten sposób podczas 

każdej sesji pacjent ma szansę osiągnięcia sukcesu i uzyskania odpowiedniej gratyfikacji 

emocjonalnej, co motywuje do dalszego udziału w wirtualnej terapii, a także w procesie 

rehabilitacji prowadzonym na oddziale neurologicznym. 

 

Wzbudzenie motywacji do działania i zwiększenie poczucia własnej skuteczności to 

ważny cel opracowanej terapii. Są to jednocześnie cechy niezbędne na drodze do 

odzyskiwania zdrowia i sprawności fizycznej. Im szybciej pacjent zrozumie, a raczej 

poczuje, że jego los jest w głównej mierze w jego rękach, że ma wiele do zrobienia dla siebie 

samego, tym większa jest szansa na poprawę zdrowia i powrót do samodzielności. Most 

prowadzący do ścieżki, którą można powędrować dalej (gdzie oczy poniosą) symbolizuje 

właśnie ten proces przemiany z osoby, która jest leczona/rehabilitowana do osoby, która 

czuje się współodpowiedzialna za ten proces i jego końcowe efekty. Komunikacja 

metaforyczna i symboliczna odnosząca się przede wszystkim do procesów emocjonalnych 

związanych z aktywnością prawej półkuli mózgu ma sprawić, że zmiany zapoczątkowane 

podczas pobytu na oddziale rehabilitacyjnym będą miały swoją kontynuację również po 

powrocie pacjenta do domu. 

 

Każdy element wirtualnego świata pełni określoną symboliczną funkcję. Jednak siła 

psychoterapii Ericksonowskiej polega na tym, że to pacjent decyduje jakie znaczenie nadać 

poszczególnym elementom tej misternej układanki. Dlatego nie należy tłumaczyć 

użytkownikowi, co konkretnie mają oznaczać poszczególne symbole. Im bardziej pacjent 

pozwoli sobie na dostęp do własnej wewnętrznej mądrości, tym większa szansa, że przypisze 

temu, co widzi dokładnie takie znaczenie jakiego najbardziej w danym momencie 

potrzebuje. Brama prowadząca do ogrodu odrodzenia to właśnie wrota do nieświadomych 

procesów i zasobów psychologicznych, niezwykle ważnych w procesie zdrowienia, który 

nie kończy się w momencie wyjścia ze szpitala. 
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III 2.2. Parametry techniczne zestawu VR TierOne 

Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 

w projekcie VR TierOne została wykorzystana najnowocześniejsza, dostępna obecnie 

technologia VR, której charakterystykę zaprezentowano poniżej. 

Bodźce wizualne  

Dzięki zastosowaniu Gogli HTC VIVE PRO udało się osiągnąć maksymalną 

dostępną na rynku jakość wyświetlanych obrazów. Jest to możliwe dzięki zwartej 

konstrukcji, odpowiednio przylegającej do oczu pacjenta, dużemu polu widzenia oraz 

wysokiej rozdzielczości renderowanej grafiki. Czas reakcji gogli jest bardzo niski, podczas 

badań uzyskaliśmy latencję na poziomie ~20 ms (program VR – gogle VR), co pozwala na 

błyskawiczne dostosowanie wyświetlanego obrazu do reakcji pacjenta. 

 

Bodźce słuchowe 

Ogromne znaczenie przy przenoszeniu pacjenta do wirtualnej rzeczywistości ma 

jakość dźwięku. Zadbano o to, aby w trakcie terapii pacjent był odpowiednio odseparowany 

od dźwięków otoczenia. Zostały do tego wykorzystane słuchawki zainstalowane w goglach 

HTC VIVE o konstrukcji półzamkniętej. 

 

Bodźce kinestetyczne 

Integralną częścią całego zestawu są dwa kontrolery. Podczas wykonywania zadań 

w wirtualnym świecie pacjent używa jednego z nich, a drugi w tym czasie się ładuje. 

Kontrolery pozwalają na precyzyjną rejestrację ruchu ręki pacjenta oraz mają zdolność do 

symulacji dotyku za pomocą haptyki.  

Aby wszystkie składowe zestawu VR płynnie ze sobą współpracowały 

zastosowano jednostkę obliczeniową o następujących parametrach: 

- procesor: Intel Core i7 8700 (6 rdzeni, 12 wątków, taktowanie ~ 3,2 GHz); 

- karta graficzna: GeForce RTX 2080TI (11 GB, GDDR6); 

- pamięć ram: 16GB (DDR4); 

- dysk: NVM’e Samsung EVO, 500 GB; 

- zasilacz: BeQuiet ST11 - 850W, modularny (certyfikat 80 GOLD PLUS); 
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- system operacyjny: Windows 10 + autorki, dedykowany interface GUI 

- wydajny i cichy system chłodzenia: poniżej 40db; 

- monitor dotykowy 24” o rozdzielczości FullHD. 

Taki zestaw pozwala osiągnąć pełną immersję (total immersion) czyli całkowite 

zanurzenie w wirtualnym świecie. Stworzone tu wirtualne środowisko, interaktywne, 

obsługiwane w sposób intuicyjny i z niespotykaną dotąd precyzją, umożliwia również 

obsługę przez osoby o obniżonej sprawności ruchowej. Dzięki VR TierOne możliwe staje 

się przeniesienie osoby usprawnianej, często poruszającej się na wózku inwalidzkim, 

w dowolne środowisko i  prowadzenie terapii bez barier i czynników ryzyka, które na tym 

etapie rehabilitacji nie są możliwe do pokonania w realnym świecie pacjenta. W zależności 

od etapu terapii może mieć działanie uspokajające i poprawiające nastrój lub motywujące 

i aktywizujące poznawczo pacjenta. Dodatkowym celem terapii jest pomoc pacjentom 

w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, umożliwienie im rozpoznania swoich zasobów 

w celu wykorzystania ich w procesie rehabilitacji oraz uruchomienie naturalnych 

mechanizmów zdrowienia. Rycina 1. 

 

Rycina 1. Zestaw wirtualnej rzeczywistości z użyciem gogli VR 
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W pracy wykorzystano narzędzia badawcze opisane w poniższych podrozdziałach. 

 

Narzędzia badań stanu psychicznego i funkcjonalnego: 

III 2.3. Geriatryczna Skala Oceny Depresji (Geriatric Depression Scale, GDS) 

Geriatryczna Skala Oceny Depresji (Geriatric Depression Scale, GDS) to najczęściej 

stosowana skala samopoczucia, samooceny i jakości życia wśród osób starszych. 

Odpowiedzi pacjenta mają format „tak” lub „nie”, a ocenie podlega jego subiektywne 

zadowolenie z jakości życia, samopoczucie i  nastrój, poczucie szczęścia lub jego brak. 

Wynik w zakresie od 0 do 10 oznacza brak zaburzeń nastroju, między11 a 20 zaburzenia 

nastroju o nasileniu umiarkowanym, a wynik pomiędzy 21-30 oznacza zaburzenia nastroju 

o poważnym nasileniu. Narzędzie cechuje wysoka rzetelność i powtarzalność (Snowdon 

and Lane, 1999). Im wyższy wynik, tym większa depresja. GDS będzie wykonywany 

trzykrotnie w drugim dniu po przyjęciu pacjenta, po 3 tygodniach obserwacji oraz na końcu, 

czyli po 6 tygodniach. 

III 2.4. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (Generalized Self Efficacy Scale, 

GSES)  

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (Generalized Self Efficacy Scale, GSES) 

składa się z 10 stwierdzeń wchodzących w skład jednego czynnika. Mierzy siłę ogólnego 

przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. 

Stwierdzenia zawarte w skali dotyczą między innymi: radzenia sobie z trudnymi 

problemami, niespodziewanymi wydarzeniami, dążenie do celu. Po przeczytaniu każdego 

stwierdzenia należy zdecydować, czy w stosunku do siebie są one prawdziwe czy fałszywe. 

Przeznaczona jest do badania osób zdrowych i chorych (Schwarzer i wsp, 2001). 

 

III 2.5. Skala Akceptacji Choroby (Acceptace of Illnes Scale, AIS) 

Skala Akceptacji Choroby (Acceptace of Ilness Scale, AIS ) to kwestionariusz 

zawierający 8 stwierdzeń charakteryzujących następstwa złego stanu zdrowia. Pacjent 

określa poziom akceptacji własnych ograniczeń narzuconych przez chorobę, brak 
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samowystarczalności, czy też odczucia zależności wobec innych osób i obniżonego poczucia 

własnej wartości. W każdym stwierdzeniu badany wskazuje swój aktualny stan w skali 

pięciostopniowej. Ocena 1 – zdecydowanie zgadzam się, określa złe dostosowanie do 

choroby, a ocena 5 – zdecydowanie nie zgadzam się, to pełna akceptacja choroby. Wynik 

jako suma wszystkich punktów stanowi miarę poziomu akceptacji choroby, a jej zakres 

wynosi od 8 do 40 punktów. Im mniejsza liczba punktów tym większy brak akceptacji 

choroby i silne poczucie dyskomfortu psychicznego. Wysoki wynik świadczy o akceptacji 

choroby i braku negatywnych emocji związanych z nią. Skala AIS ma zastosowanie 

w  każdym schorzeniu w celu oceny stopnia akceptacji choroby (Felton i wsp, 2001). 

 

III 2.6. Wizualna Analogowa Skala Bólu (Visual Analogue Scale, VAS) 

Wizualna Skala Analogowa Bólu (Visual Analogue Scale, VAS) ma charakter 

graficzny i służy do oceny bólu i jego nasilenia. Pozioma, dziesięciocentymetrowa linia 

umożliwia pacjentowi wskazanie stopnia natężenia bólu. Pacjent ocenia stopień nasilenia 

bólu, zaznaczając liczbę na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak bólu, a liczba 10 

największy możliwy ból. Użycie linijki ułatwia odczytanie numerycznych wyników badania 

(Cepuch i wsp, 2006). 

 

III 2.7. Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego Pacjenta (Mini Mental State 

Examination, MMSE) 

Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego Pacjenta (Mini Mental State Examination, 

MMSE) jest metodą opracowaną w celu diagnostyki osób z podejrzeniem otępienia. 

W trakcie badania ocenie podlega orientacja, nazywanie, pamięć, rozumienie tekstu 

pisanego, pismo oraz praksja konstrukcyjna. Mocna strona MMSE to przede wszystkim 

krótki czas badania i uzyskania wyników, unifikacja i wysoka trafność. Test ma formę 

punktowaną, a maksymalna liczba punktów, które może uzyskać pacjent to 30. 

Wynik pomiędzy 30 a 27 punktów oznacza normę, 26-24 punkty wskazują na zaburzenia 

poznawcze bez otępienia, od 23 do 19 punktów otępienie lekkiego stopnia, a 18-11 punktów 
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to wynik sugerujący otępienie średniego stopnia. O otępieniu głębokim świadczy wynik 

w przedziale10-0 punktów (Jóźwiak i wsp, 2000). 

 

III 2.8. Skala Barthel (Barthel Index, BI) 

Skala Barthel (Barthel Index, BI) jest to najbardziej rozpowszechniona metoda oceny 

aktywności życia codziennego, doskonale sprawdzającą się w ocenie stanu funkcjonalnego 

pacjentów po udarze mózgu. Punktacja zawiera się w przedziale od 0 do 100, gdzie 100 

oznacza pełną sprawność funkcjonalną a wynik poniżej 20 ciężki stan pacjenta i konieczność 

całodobowej opieki (Mahoney i Barthel, 1965). Liczba zdobytych punktów określa stan 

pacjenta i daje obraz tego, jakiej wymaga opieki. Sprawność jest różnicowana na podstawie 

zakwalifikowania do odpowiedniego przedziału punktowego: 

- 100-86 punktów – pacjenci dobrze radzący sobie z czynnościami dnia codziennego, 

- 21-85 punktów – pacjenci częściowo nieradzący sobie z codziennymi czynnościami, 

- 0-20 punktów – pacjenci niesamodzielni, którzy nie radzą sobie z większością, 

czynności życia codziennego. 

 

III 2.9. Skala Lawtona (Instrumental Activity of DailyLiving IADL) 

Skala Lawtona (Instrumental Activity of DailyLiving IADL) ocenia ona zdolność 

podstawowego funkcjonowania chorego w otoczeniu i jego potrzeby w zakresie opieki. 

Zawiera osiem pytań dotyczących złożonych czynności dnia codziennego, które pacjent 

potrafi wykonać bez pomocy, z niewielką pomocą lub zupełnie nie jest w stanie wykonać. 

Ogólna liczba punktów ma znaczenie w odniesieniu do konkretnego pacjenta, spadek tej 

liczby w czasie świadczy o niższej sprawności pacjenta. Skala ta ocenia złożone czynności 

dnia codziennego, czego nie bada Bartel Index (Felton i wsp, 2001). 

 

III 2.10. Rivermead Motor Assesment Gross Function Subscale (RMA-GF) 

Rivermead Motor Assesment Gross Function Subscale (RMA-GF) jest to skrócona 

forma testu Rivermead Motor Assesment, ocenia motoryczność i wykorzystywana jest do 

badania osób po udarze mózgu. Skrócona wersja trzynastopunktowa punktowa uwzględnia 
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zmianę pozycji, przejście z leżenia do siadu, utrzymanie pozycji siedzącej, zmiana pozycji - 

przejście z siadu do stania, stanie, chodzenie, chodzenie po schodach, zdolność do biegania. 

Pozwalamy pacjentowi na wykonanie dwóch prób. Jeśli pacjent wykona zadanie 

przyznajemy 1punkt, jeśli nie wykona zadania przyznajemy 0 punktu (Coolen i wsp, 1991). 

 

III 2.11. Dane socjodemograficzne 

U wszystkich badanych osób była prowadzona Karta Pacjenta (załącznik nr 1), która 

została skonstruowana na potrzeby badania i służyła do zebrania wybranych informacji 

socjo-demograficznych i klinicznych na temat pacjenta. Do danych socjo-demograficznych 

należały: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (miasto, wieś), wykształcenie (podstawowe, 

zawodowe, średnie, wyższe), stan cywilny (samotny/a, w związku małżeńskim, 

wdowiec/wdowa), sytuacja zawodowa (pracujący, emeryt, renta, bezrobotny) oraz  rodzaj 

wykonywanej pracy (fizyczna, umysłowa). Odnotowano również wydolność opiekuńczą 

rodziny (WOR) (0 – brak wydolności opiekuńczej – członkowie rodziny niezdolni do opieki 

nad chorym, 1 – niepełna – konieczność pomocy osób trzecich np. pracownika socjalnego 

w opiece nad chorym lub 2 – pełna wydolność opiekuńcza).  

III 3. Metody statystyczne 

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania statystycznego 

IBM SPSSStatistics 26. Zmienne ciągłe przedstawiono jako średnią oraz odchylenie 

standardowe (SD), a zmienne kategorialne jako liczebności i odsetki. Analizę rozkładu 

danych przeprowadzono za pomocą testu Shapiro-Wilka. Wszystkie dane, poza wynikami 

skali bólu miały rozkład zbliżony do normalnego. Dane wyjściowe między grupami 

porównano przy użyciu testu t-Studenta dla prób niezależnych (zmienne ciągłe) oraz testu 

chi-kwadrat (zmienne kategorialne). Określenie wpływu interwencji w poszczególnych 

punktach czasowych przeprowadzono przy użyciu analizy wariancji z powtarzalnymi 

pomiarami z poprawką Bonferroniego. Wartości P oraz F dla analizy wariancji zostały 

skorygowane za pomocą poprawki Greenhouse-Geissera. W przypadku skali bólu, 

efektywność interwencji sprawdzono przy użyciu analizy wariancji Friedmana. Z uwagi na 

brak równoliczności w grupach, porównanie różnic pomiędzy osobami, które zrezygnowały 

z udziału w badaniu oraz osobami, które ukończyły badania przeprowadzono używając test 
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UManna-Whitneya. Dla wszystkich analiz istotność statystyczna została ustalona na 

poziomie P<0,05. 
 

IV WYNIKI 

IV 1. Charakterystyka badanych osób 

Do badań włączono 83 osoby: 40 kobiet i 43 mężczyzn. Uczestników losowo 

podzielono na dwie grupy: grupę VR (n=40) oraz grupę kontrolną (n=43). Jak zaznaczono 

w Tabela 1, stan wyjściowy uczestników włączonych do obu grup nie różnił się istotnie 

statystycznie, zarówno w przypadku zmiennych ciągłych Tabela 1, jak i zmiennych 

kategorialnych Rycina . Średni wiek w grupie VR wyniósł 65,62 ± 6,59 lat, średni wynik 

MMSE 26,21 ± 2,50. Grupa kontrolna cechowała się średnim wiekiem = 65,81 ± 4,53 lat 

oraz średnim wynikiem MMSE = 27,30 ±1,73.Średni czas od udaru wyniósł 4,04 ±1,79 

i 3,78 ±1,62 odpowiednio dla grupy VR oraz dla grupy kontrolnej. W obu grupach znaczna 

większość (90%) badanych została przyjęta do szpitala z domu. Tabela 1 przedstawia 

charakterystykę badanych osób.  

 

 

Rycina 2.  Graficzne przedstawienie wyników zmiennych kategorialnych: wykształcenia, 

wykonywanego zawodu, stanu cywilnego oraz wydolności opiekuńczej rodziny 
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Tabela 1. Charakterystyka badanych osób 

Zmienna 
Grupa VR  

(n = 40) 

Grupa kontrolna  

(n = 43) 
P 

n (%) kobiet 20 (50%) 20 (47%) 0,75* 

Wiek [lata] 65,62 ±6,59 65,81 ±4,53 0,82^ 

Masa ciała [kg] 78,40 ±14,35 78,56 ±14,59 0,92^ 

Wys. ciała [cm] 166,95 ±8,12 166,22 ±7,28 0,87^ 

MMSE [pkt.] 26,21 ±2,50 27,30 ±1,73 0,07^ 

Czas od udaru [tyg.] 3,78 ±1,62 4,34 ±1,87 0,20^ 

BMI [kg/cm2] 27,23 ±4,91 27,83 ±4,90 0,62^ 

Przyjęcie    

 Z domu, n (%) 36 (90%) 37 (90%) 

0,99*  Ze szpitala, n (%) 2 (5%) 2 (5%) 

 Z oś. rehabilitacyjnego, n (%) 2 (5%) 2 (5%) 

Wykształcenie    

 Podstawowe, n (%) 23 (58%) 28 (65%) 

0,33*  Zawodowe, n (%) 13 (33%) 14 (33%) 

 Średnie, n (%) 4 (10%) 1 (2%) 

Zawód    

 Renta, n (%) 9 (23%) 4 (9%) 

0,26*  Emerytura, n (%) 24 (60%) 30 (70%) 

 Pracujący, n (%) 7 (18%) 9 (21%) 

Stan cywilny    

 Wolny, n (%) 2 (5%) 3 (7%) 

0,131* 
 Małżeństwo, n (%) 19 (48%) 27 (63%) 

 Wdowa/wdowiec, n (%) 19 (48%) 11 (26%) 

 Rozwiedziony/rozwiedziona, n (%) 0 (0%) 2 (5%) 

Wydolność opiekuńcza rodziny    

 Brak, n (%) 1 (3%) 2 (5%) 

0,48*  Niepełna, n (%) 16 (40%) 12 (28%) 

 Pełna, n (%) 23 (58%) 29 (67%) 

^- test t studenta; *- test chi-kwadrat  
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IV 2. Wpływ interwencji na parametry psychologiczne 

IV 2.1. Wpływ interwencji na parametry psychologiczne w grupie VR 

Zmiany wartości średnich danych klinicznych pomiędzy B1, B2 i B3 wskazują na  

poprawę w odniesieniu do większości badanych parametrów klinicznych, poza wynikami 

VAS. Tabela 2 przedstawia wartości średnie ± odchylenie standardowe (SD) oraz wyniki 

analizy wariancji z powtarzalnymi pomiarami.  

Analizując wyniki GDS, w grupie VR uzyskano istotne statystycznie obniżenie 

parametru po interwencji o 44% (B2) oraz o 50% w badaniu follow-up (B3) (F(2, 38 = 

83,96;P<0,001; η2 =72,60). Wynik AIS wzrósł o 11% oraz o 17% w B1 i B2 odpowiednio 

(F(2, 38 = 7,01;P<0,001; η2= 0,27). W przypadku wyniku GSES zauważono istotny 

statystycznie wzrost wartości średnich (F(2, 38 = 4,55;P<0,02; η2= 0,19), jednakże analiza 

post hoc wykazała, że widoczny on był wyłącznie pomiędzy B1 oraz B3 i wyniósł 5% (P = 

0,04). Biorąc pod uwagę wyniki VAS, nie wykazano istotnej statystycznie zmiany w żadnym 

punkcie czasowym (P = 0,58). 

 

IV 2.2. Wpływ interwencji na parametry psychologiczne w grupie kontrolnej 

 W grupie kontrolnej, wykazano istotną statystycznie poprawę w parametrach GDS 

oraz AIS Tabela 2. Biorąc pod uwagę wynik GDS, po 10 interwencjach uzyskano obniżenie 

tego parametru o 26% względem B2 oraz 24% w stosunku do B3, a uzyskane różnice 

pomiędzy poszczególnymi punktami czasowymi były istotne statystycznie (F(2, 41 = 11,14; 

P< 0,02; η2= 0,35). W przypadku AIS, wykazano istotny wzrost o 13% zarówno w B2, jak 

i w B3 (F(2, 41 = 6,30; P= 0,004; η2= 0,26). Różnice uzyskane w VAS (P = 0,96) i GSES 

(F (2, 41 = 1,32; P< 0,28) nie były istotne statystycznie Tabela 2.  
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Tabela 2. Wartości średnie ± SD wyników w poszczególnych punktach czasowych  

Parametry Grupa VR Grupa kontrolna 

B1 B2 B3 P B1 B2 B3 P 

Parametry psychologiczne 

GDS 12,08 ±4,61 6,78 ±3,96^ 6,05 ±4,36^ <0,01 11,05 ±4,61 8,23 ±5,07^ 8,37 ±5,52^ <0,01 

AIS 23,80 ±7,36 26,43 ±6,96^ 27,98 ±8,40^ <0,01 23,74 ±6,85 26,84 ±7,26^ 26,77 ±7,12^ <0,01 

GSES 30,88 ±4,70 31,63 ±4,69 32,40 ±4,82^ 0,02 30,88 ±4,70 31,84 ±4,66 31,60 ±5,01 0,28 

VAS 2,15 ±2,39 2,23 ±2,52 1,73 ±1,99 0,58* 2,70 ±2,46 2,53 ±2,68 2,70 ±2,30 0,96* 

Parametry funkcjonalne i czynnościowe 

BI 84,00 ±21,10 90,75 ±16,82^ 93,72 ±12,81^ <0,01 79,65 ±22,24 87,79 ±16,45^ 90,58 ±13,59^ <0,01 

IADL 19,30 ±3,16 21,03 ±2,87^ 21,43 ±2,56^ <0,01 18,72 ±3,62 20,12 ±3,86 20,42 ±3,28 <0,01 

RMA 8,68 ±2,76 9,48 ±2,26^ 10,08 ±2,20 <0,01 8,21 ±3,06 9,63 ±2,72 9,88 ±2,32 <0,01 

^ - różnica istotna statystycznie względem B1; *- test rang Friedmana; wartości pogrubione korelacje istotne na poziomie p<0,05 

 

 



 

 

23

 

IV 2.3. Porównanie międzygrupowe wpływu interwencji na parametry 

psychologiczne  

 Wyniki analizy wariancji z powtarzalnymi pomiarami dla punktów czasowych 

(Czas,Tabela 3) pozwala stwierdzić, że w obu grupach zaobserwowano istotną statystycznie 

zmianę w wynikach GDS (F(2, 81 = 62,27; P <0,001; η2 = 0,61), AIS (F(2, 81 = 12,75; 

P <0,001; η2 = 0,24) oraz GSES (F(2, 81 = 4,34; P =0,02; η2 = 0,10). Jednakże, porównanie 

międzygrupowe (Czas*Grupa, Tabela 3) wskazuje, że jedyna istotna statystycznie różnica 

wykazana została w przypadku GDS (F(2, 81 = 7,97; P <0,001; η2 = 0,17). W pozostałych 

analizowanych parametrach nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między grupami 

Tabela 3.  

 Biorąc pod uwagę wyniki analizy post hoc Tabela 4,wykazano istotną statystycznie 

różnice średnich w B3 w GDS (P = 0,04) oraz w VAS (P = 0,04). Grupy nie różniły się istotnie 

w badaniu wyjściowym (B1, P = 0,31), jednakże w badaniu follow-up wykazano istotną 

statystycznie różnice średnich o 38% (-2,32 punktu). W przypadku VAS różnica w B3 

pomiędzy grupami wyniosła 56% (-0,97 punktu, Tabela 4). 
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Tabela 3.  Wyniki ANOVY z powtarzalnymi pomiarami dla punktów czasowych (Czas) oraz 

dla badanych grup w punktach czasowych (Czas*Grupa) 

  F η2 P 

Czas 

Parametry psychologiczne 

GDS 62,27 0,61 0,00 

AIS 12,75 0,24 0,00 

GSES 4,34 0,10 0,02 

VAS 0,39 0,01 0,68* 

Parametry funkcjonalne i czynnościowe 

BI 34,02 0,46 0,00 

IADL 45,72 0,53 0,00 

RMA 39,12 0,49 0,00 

Czas*Grupa 

Parametry psychologiczne 

GDS 7,97 0,17 0,001 

AIS 0,87 0,02 0,42 

GSES 1,56 0,04 0,22 

VAS 0,85 0,02 0,43* 

Parametry funkcjonalne i czynnościowe 

BI 0,36 0,01 0,70 

IADL 0,56 0,01 0,58 

RMA 1,48 0,04 0,23 

*- test rang Friedmana; wartości pogrubione korelacje istotne na poziomie p<0,05 

 

Tabela 4. Porównanie danych klinicznych pomiędzy grupami (post hoc) 

Parametry 
Punkty 

pomiarowe 

Grupa VR 
Grupa 

kontrolna 
VR vs Grupa kontrolna 

Średnia ±SD Średnia ±SD 
Różnica 

średnich 
95% CI P 

Parametry psychologiczne 

GDS 

B1 12,08 ±4,61 11,05 ±4,61 1,03 
-0,99 – 

3,04  
0,31 

B2 6,78 ±3,96 8,23 ±5,07 -1,46 
-3,46 – 

0,54 
0,15 
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B3 6,05 ±4,36 8,37 ±5,52 -2,32 
-4,50 – -

0,14 
0,04 

AIS 

B1 23,80 ±7,36 23,74 ±6,85 0,06 
-3,05 – 

3,16 
0,97 

B2 26,43 ±6,96 26,84 ±7,26 -0,41 
-3,52 – 

2,70 
0,79 

B3 27,98 ±8,40 26,77 ±7,12 1,21 
-2,19 – 

4,60 
0,48 

GSES 

B1 30,88 ±4,70 30,84 ±5,15 0,04 
-2,12 – 

2,20 
0,97 

B2 31,63 ±4,69 31,84 ±4,66 -0,21 
-2,26 – 

1,83 
0,84 

B3 32,40 ±4,82 31,60 ±5,01 0,80 
-1,35 – 

2,94 
0,46 

VAS 

B1 2,15 ±2,39 2,70 ±2,46 -0,55 
-1,61 – 

0,51 
0,32* 

B2 2,23 ±2,52 2,53 ±2,68 -0,31 
-1,45 – 

0,83 
0,55* 

B3 1,73 ±1,99 2,70 ±2,30 -0,97 
-1,92 – -

0,03 
0,04* 

Parametry funkcjonalne i czynnościowe 

BI 

B1 84,00 ±21,10 79,65 ±22,24 4,35 
-5,13 – 

13,83 
0,36 

B2 90,75 ±16,82 87,79 ±16,45 2,96 
-4,31 – 

10,23 
0,42 

B3 93,72 ±12,81 90,58 ±13,59 3,14 
-2,68 – 

8,96 
0,29 

IADL 

B1 19,30 ±3,16 18,72 ±3,62 0,58 
-0,91 – 

2,07 
0,44 

B2 21,03 ±2,87 20,12 ±3,86 0,91 
-0,58 – 

2,40 
0,23 

B3 21,43 ±2,56 20,42 ±3,28 1,01 
-0,29 – 

2,30 
0,13 



 

 

26

 

RMA 

B1 8,68 ±2,76 8,21 ±3,06 0,47 
-0,81 – 

1,74 
0,47 

B2 9,48 ±2,26 9,63 ±2,72 -0,15 
-1,25 – 

0,94 
0,78 

B3 10,08 ±2,20 9,88 ±2,32 0,19 
-0,80 – 

1,18 
0,70 

 *- test UManna-Whitneya; wartości pogrubione korelacje istotne na poziomie p<0,05 
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IV 3. Wpływ interwencji na parametry funkcjonalne i czynnościowe 

IV 3.1. Wpływ interwencji na parametry funkcjonalne i czynnościowe w grupie VR 

Analizując wyniki analizy wariancji z powtarzalnymi pomiarami możemy zauważyć 

istotny wpływ zastosowanej interwencji we wszystkich badanych parametrach. W grupie 

VR, średni wynik BI wzrósł o 8% w B2 oraz 12% w B3 (F(2, 38 = 17,49; P <0,001; η2 = 

0,48), w IADL wzrost wyniósł 9% i 11% odpowiednio w B2 i B3 (F(2, 38 = 38,75; P 

<0,001; η2 = 0,67), a w RMA o 9% w B1 i 16% w B3 (F(2, 38 = 18,79; P <0,001; η2 = 

0,50)(Tabela 2). 

IV 3.2. Wpływ interwencji na parametry funkcjonalne i czynnościowe w grupie 

kontrolnej 

Analogiczne do grupy VR, w grupie kontrolnej także wykazano istotny wpływ 

zastosowanej interwencji na parametry funkcjonalne i czynnościowe. W przypadku BI, 

średni wynik parametru w B2 był o 10% wyższy, a w B3 o 14%(F(2, 41 = 17,97; P <0,001; 

η2 = 0,47). Z kolei wynik IADL wzrósł o 7% w B2 i o 9% w B3 (F(2, 41 = 14,52; P <0,001; 

η2 = 0,42). Wyniki RMA w B2 był o 17% wyższy niż w B1, a w B3 o 20%(F(2, 41 = 20,16; 

P <0,001; η2 = 0,50)(Tabela 2). 

IV 3.3. Porównanie międzygrupowe wpływu interwencji na parametry funkcjonalne 

i czynnościowe  

Analizując wyniki ANOVY z powtarzalnymi pomiarami łącznie dla obu grup 

w czasie, wykazano istotny statystycznie wpływ interwencji na wynik BI (F(2, 81 = 34,02; 

P <0,001; η2 = 0,46), IADL (F(2, 81 = 45,72; P <0,001; η2 = 0,53) oraz RMA(F(2, 81 = 

39,12; P <0,001; η2 = 0,49)(Tabela 3). Jednakże, analiza Czas*Grupa nie wykazała istotnych 

statystycznie różnic w żadnym badanym parametrze, co zostało także potwierdzone w 

testach post hoc (Tabela 4).  
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IV 4. Analiza osób, które zrezygnowały z udziału w badaniu 

 W niniejszym badaniu 17 osób (20%) zrezygnowało z udziału w projekcie po 

pomiarach B2 oraz nie przystąpili do badania kontrolnego w B3. Większość osób, które 

zrezygnowało włączonych było do grupy kontrolnej (n = 15). Porównując wyniki osób, które 

zrezygnowały z udziału w badaniu oraz tych, którzy ukończyli projekt, nie wykazano 

istotnych statystycznie różnic w średnich wynikach wieku (P = 0,67), czasu od udaru (P = 

0,97), czy MMSE (P = 0,90) (Tabela 5). Biorąc pod uwagę parametry psychologiczne, 

osoby, które zrezygnowały z udziału w badaniu uzyskały o 66% wyższy wynik GDS (P< 

0,01). Nie wykazano istotnych różnic w pozostałych badanych parametrach 

psychologicznych (Tabela 5). Jednakże, osoby, które zrezygnowały z udziału w badaniu 

cechowały się wyższymi średnimi wynikami parametrów funkcjonalnych 

i czynnościowych: w B2 uzyskały one wyższy o 8% wynik BI (P = 0,04), wyższy o 7% 

wynik IADL (P = 0,04) oraz wyższy o 12% wynik RMA (P = 0,01) (Tabela 5). 

Tabela 5.  Porównanie badanych parametrów osób, które zrezygnowały z udziału 

w badaniu (B2) 

Cecha 
Rezygnacja z rehabilitacji 

P* 
TAK (n = 17) NIE (n= 66) 

Wiek [lata] 65,47 ± 4,98 65,76 ± 5,79 0,67 

Czas od udaru [tyg.] 3,91 ± 1,34 4,04 ± 1,81 0,97 

MMSE [pkt.] 26,76 ± 1,95 26,71 ± 2,23 0,90 

Parametry psychologiczne 

GDS 11,00 ± 4,54 6,64 ± 4,21 <0,01 

AIS 25,12 ± 8,23 27,03 ± 6,76 0,57 

GSES 30,76 ± 5,30 31,98 ± 4,48 0,45 

VAS 2,41 ± 2,37 2,38 ± 2,66 0,89 

Parametry funkcjonalne i czynnościowe 

BI 95,59 ± 12,10 87,58 ± 17,26 0,04 

IADL 21,71 ± 3,16 20,26 ± 3,45 0,04 

RMA 10,53 ± 1,50 9,30 ± 2,64 0,01 

 *- test UManna-Whitneya 
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V WNIOSKI 

- Gra terapeutyczna VR TierOne w połączeniu z rehabilitacją neurologiczną skuteczniej 

wpłynęła na poprawę nastroju oraz poziomu odczuwanego bólu niż Trening Autogenny 

Schultza zastosowany w tych samych warunkach u pacjentów po udarze. 

- Zastosowana interwencja z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości istotnie wpłynęła na 

zwiększenie poczucia własnej skuteczności oraz poziom akceptacji choroby, jednakże 

wpływ ten był zbliżony do uzyskanego pod wpływem interwencji standardowej. 

- Gra terapeutyczna VR TierOne nie wpłynęła na zmianę efektywności rehabilitacji 

neurologicznej w obszarze czynnościowym i funkcjonalnym. W obu badanych grupach 

zaobserwowano zbliżone wyniki skal BI, IADL i RMA po interwencji oraz w badaniu 

follow-up. 

- W grupie kontrolnej zaobserwowano wysoki odsetek osób, które zrezygnowały z udziału 

z rehabilitacji po 3 tygodniach pobytu na oddziale wypisując się ze szpitala na własne 

żądanie. Osoby te cechowały się istotnie wyższym nasileniem objawów depresji w stosunku 

do pacjentów z grupy VR, które to osoby zdecydowały się na dalszy pobyt na oddziale 

rehabilitacyjnym i kontynuację leczenia. 
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