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A vesztibuláris rehabilitáció a mozdulatok újra-tanítását, egyensúly feladatok végzését jelenti. A vesz-
tibuláris sérülés kezelésének az egyik fontos eleme kezdetben a teherviselő helyzetek megéreztetése, 
gyakoroltatása később az egyensúly és járásfejlesztés. Számos oka lehet az egyensúlyozó és a koordi-
nációs képesség károsodásának, mint pl. a központi idegrendszeri sérülés, melybe többek között 
a stroke is beletartozik. A virtuális valóság terápia (VR) és az interaktív videó játékok új terápiás le-
hetőséget nyújtanak a vesztibuláris rehabilitációban (Parlon és mts. 2002) így a stoke okozta tünetek 
kezelésében is. A módszer számítógép alapú eszközök terápiás használatát jelenti, melyek való élet 
tárgyait és eszközeit mintázva ahhoz hasonló környezetet hoznak létre, multiszenzoros (vizuális, lá-
tási, hallási) ingerlés segítségével. A terápiás lehetőségeknek ez az új formája számos módon fejtheti 
ki a hatását, ezek közül az egyik elképzelés, hogy a feladatok célorinetált gyakoroltatása kortikális 
reorganizációt és viselkedésváltozást eredményezhet (Nudo 1996, 2001) valamint állat kísérletek bi-
zonyítják, hogy a gazdag környezetben végzett tréning jobb problémamegoldó képességhez vezet, 
mint az ingerszegényebb környezetben végzett gyakorlás (Risedal 2002). Az általunk elvégzett tanul-
mány célja az volt, hogy megvizsgáljuk milyen hatással van a stroke betegek egyensúlyára a Wii Fit 
egyensúlyfejlesztő programcsomaggal végzett terápia. A tanulmányban 2013. február és július között 
fekvőbeteg ellátásban részesülő postakut vagy krónikus szakban lévő betegek vettek részt. A résztve-
vőket az alábbi tesztekkel vizsgáltuk a „ wii terápát” megelőzően és annak végén: Fugl-Meyer teszt 
egyensúlyt vizsgáló része, Romberg, nehezített Romberg helyzet értékelése, egy lábon állás 30 má-
sodpercig (igen/nem; egészséges oldal/érintett oldal) és vonaljárás (30 cm két irányban igen/nem)  
tesztek. Valamint a játékhoz tartozó egyensúlyozó pad a Wii Balance Board (WBB) segítségével tör-
tént a testtömeg középpontjának (center of the graviti/COG – szöveges minősítő), és az alsó végtagok 
terhelési viszonyainak (egymáshoz viszonyított arány, százalékban) vizsgálata. A terápia teljes időtar-
tama 5 óra volt, amely két héten keresztül napi fél órás kezelések formájában valósult meg a hétköz-
napokon.


