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Streszczenie.  Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego z powodu jego nadrzędnej roli 
w funkcjonowaniu organizmu wiąże się z upośledzeniem lub uniemożliwieniem pracy całego 
organizmu. Następstwa uszkodzenia centralnego układu nerwowego objawiają się czasową 
lub trwałą niepełnosprawnością i/lub neurobehawioralnymi następstwami, które pojawiają się 
zaraz po incydencie neurologicznym lub mają charakter uporczywy. Objawami 
niepełnosprawności układu ruchu są niedowłady (ograniczenie zakresu ruchomości, bądź 
zmniejszenie siły mięśniowej), wzmożone napięcie mięśni (spastyczność), występowanie 
odruchów patologicznych oraz wygórowanych odruchów głębokich i klonusów. Do głównych 
deficytów funkcji poznawczych można zaliczyć zaburzoną zdolność przenoszenia uwagi, złą 
koncentrację, nieumiejętność rozwiązywania problemów, nieumiejętność planowania, zbyt 
wolne przetwarzanie informacji, zaburzenia pamięci, deficyty w zakresie nabywania nowych 
informacji lub odtwarzania wcześniej nabytych umiejętności, czy ogólne zaburzenia 
komunikacji werbalnej i poza werbalnej. Wymienionym deficytom funkcji poznawczych 

mogą towarzyszyć również zespoły neurologiczne, charakterystyczne w stosunku do 
umiejscowienia uszkodzenia mózgu takie jak np. afazja, zespół zaniedbywania połowiczego 
czy depresja. Badania te były prowadzone z wykorzystaniem testów papierowych oraz  
inercyjnego systemu do analizy ruchu w formie kombinezonu Yei Technology, w celu 

wnikliwej obserwacji reakcji i postępów pacjenta w procesie rehabilitacji z dodatkowymi 
ćwiczeniami w wirtualnej rzeczywistości. Nowe technologie dają możliwość lepszego 
obrazowania, a wirtualna rzeczywistość (VR) daje możliwość efektywniejszej rehabilitacji. 
Nowe technologie dają możliwość lepszego obrazowania, a wirtualna rzeczywistość (VR) 
daje możliwość efektywniejszej rehabilitacji.  
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