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Gyógyítás virtuális valóságban

A virtuális valóságról a legtöbb embernek a számítógépes játékok vagy
a Mátrix típusú filmek ugranak be. Pedig a cybervilág másra is jó,
például magasság-, közlekedésfóbiával és más félelmekkel küzdĘ
betegek kezelésére. A Semmelweis Egyetemen most folynak az
alapkutatások a virtuális valóságterápiával kapcsolatban. A
háromdimenziós, valósághĦ világokat a Veszprémi Egyetem hallgatói
készítik már évek óta.

Egészség
Környezetvédelem
Háttér
TúlélĘ
Autós
Interjú
Tudomány

Metróbejárat. A jegypénztárakat elhagyva el kell indulni a mozgólépcsĘ
felé. Emberek jönnek szembe, s el kell dönteni, rálépünk-e a
mozgólépcsĘre, elindulunk-e lefelé. Mint egy valóságos világban. Pedig a
metrófóbiával küzdĘ beteg csak – speciális szemüveg és szoftver
segítségével – egy háromdimenziós virtuális valóságban mozog, amely
életszerĦen leképezi a szorongást, félelmet kiváltó helyzetet. A szemüveg
vagy sisak egy képernyĘ segítségével mindkét szem elĘtt valóságosnak
tĦnĘ vizuális élményt hoz létre, a mozgásérzékelĘk segítségével a páciens
fejének fordításához igazodik az adott jelenet.
Közlekedés-, metró-, magasság- és kutyafóbia. A Semmelweis Egyetem
(SE) Pszichoterápiás és Pszichiátriai Klinikáján jelenleg ezen félelmek
virtuális valóságterápiával történĘ kezelésével kapcsolatban végeznek
alapkutatásokat – tudtuk meg Simon Viktória klinikai pszichiáter
rezidenstĘl, aki a vizsgálatokat apjával, Simon Lajos docenssel végzi
közösen. A cyberterápiához szükséges eszközöket egy Los Angeles-i
cégtĘl, a Digital Elite-tĘl kapták kölcsön a kutatók, és a további
fejlesztésekhez pályázati pénzekre számítanak.
Magyar fejlesztés
A szoftverek, vagyis a félelmet kiváltó helyzetek számítógépes
megvalósításai, speciálisan magyar fejlesztésĦek: a Veszprémi Egyetemen
1999-ben alakult, Síkné Lányi Cecília vezette virtuális valóság tanszék
hallgatói készítik a programokat. 2002 óta nyolc diplomamunka született
a virtuális valósággal kapcsolatban. Az SE kutatói által egyik
leggyakrabban használt, a magasságfóbia kezelésére alkalmas, a
budapesti Hyatt hotel belsĘ üvegliftjét modellezĘ szoftvert is egy hallgató,
Oszvald Balázs készítette. A beteg a virtuális valóságterápia során is a
saját maga által meghatározott hierarchia-sorrendben halad fokozatosan
elĘre, úgy, hogy minden ponton megtanulja a szorongást oldani. A
hierarchia-sorrend a félelmetes helyzetben elképzelhetĘ cselekedetek
listája a legkevésbé félelmetestĘl a legelrettentĘbbig.
Tagadhatatlan, a gép a terapeuta dolgát is segíti, hiszen nem kell
kimennie – néha távoli és lehetetlen helyekre – a pácienssel, ráadásul
vannak olyan, félelmeket kiváltó helyzetek, amelyek igen nehezen
reprodukálhatók egy orvosi rendelĘben vagy környékén.
A programba nemrég építették be a "biofeedback"-et, amely a
pulzusszám és a bĘrellenállás mérésével objektív képet ad arról, hogy
mikor kezd el szorongani a páciens – mondta Simon Viktória. Reméli,
hogy fél-egy éven belül elérhetĘ lesz a betegek számára a virtuális
valóságterápia.
Virtuális otthon
A Veszprémi Egyetemen egy olyan virtuális otthon kialakításán is
dolgoznak – az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézettel (OPNI)
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együttmĦködve – , amelyben stroke-ot szenvedett betegek tanulhatják
újra a hétköznapi cselekedetekhez szükséges, a betegség miatt sérült
készségeket. A stroke-betegek jelentĘs részének sérül a megismerĘ
funkciója (nem tudnak azonosítani például érzelmeket egy másik ember
arcán), nagy részük szenved beszéd- vagy viselkedészavaroktól, sokan
nem tudják megbecsülni milyen idĘhatáron belül tudnak megoldani egyegy feladatot. Mint Síkné Lányi Cecíliától megtudtuk: a konyha már
készen van, ám még nem interaktív, az egész otthont a tervek szerint év
végére alakítják ki.
Amennyi kell
Ugyanakkor egy már elkészült multimédiás feladatmegoldó programmal
klinikai kísérletek is folynak az OPNI-ban. "A számítógépes
feladatmegoldás elĘnye – mondta el Pataky Ilona neuropszichológus –,
hogy a beteg mindig csak annyi segítséget kap, amennyire szüksége van,
a gép a beteg minden lépését elmenti, így a terapeuta megfigyelheti a
páciens feladatmegoldási stratégiáját, és pontosan látszanak a gyenge
pontok is."
Dobozi Pálma
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