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ZABURZENIA FUNKCJI JĘZYKOWYCH 

W CHOROBACH OTĘPIENNYCH 

kurs dla psychologów, logopedów, lekarzy, studentów psychologii i logopedii 

 

 Termin: 01-03.04.2016  

 

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot 

 

Prowadzący:  dr n. med. Emilia Sitek 

 

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min) 

piątek 04.03.2016 r. - 16:00-19:00 

sobota 05.03.2016 r. - 8:30-18:00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

niedziela 06.03.2016 r. - 9:00- 18:15 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

 

Zakres tematyczny: 

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony obraz kliniczny wybranych chorób 

neurozwyrodnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń 

językowych. Zaprezentowana zostanie aktualna klasyfikacja afazji pierwotnej 

postępującej (PPA). Omówiona zostanie specyfika zaburzeń mowy, czytania i 

pisma w przebiegu chorób otępiennych, specyfika postępowania 

diagnostycznego w procesach neurozwyrodnieniowych oraz możliwości terapii 

funkcji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem PPA. Przedstawione 

zostaną objawy wspólne dla wielu chorób otępiennych (np. anomia) oraz 

specyficzne deficyty użyteczne w diagnostyce różnicowej (np. deficyt 
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fonologiczny, syntaktyczny lub semantyczny). Podczas szkolenia będą 

wykorzystane nagrania audio oraz wideo ilustrujące wykorzystanie 

omawianych narzędzi diagnostycznych. Zaprezentowane będą również 

przykłady ćwiczeń użytecznych w pracy terapeutycznej.  

UWAGA: Szkolenie nie dotyczy specyfiki dysartrii w omawianych chorobach. 

Część obejmująca prezentację obrazu klinicznego chorób otępiennych 

częściowo pokrywa się z tematyką szkolenia nt. Neuropsychologiczna 

diagnostyka różnicowa chorób otępiennych, zarezerwowanego tylko dla 

psychologów.  

 

Program szkolenia: 

1. Obraz kliniczny wybranych chorób / zespołów otępiennych ze 
szczególnym uwzględnieniem zaburzeń językowych: 

 choroba Alzheimera  

 otępienie czołowo-skroniowe 

 otępienie z ciałami Lewy’ego 

 choroba Parkinsona oraz otępienie w przebiegu choroby Parkinsona 

 postępujące porażenie ponadjądrowe 

 zwyrodnienie korowo-podstawne 

 choroba Huntingtona 

 choroba Creutzfeldta-Jakoba 

2. Kryteria diagnostyczne i diagnostyka różnicowa afazji pierwotnej 

postępującej 

 wariant niepłynny 

 wariant logopeniczny 

 wariant semantyczny 

3. Specyfika diagnozy funkcji językowych w chorobach otępiennych 

 warunki badania 

 deficyty sensoryczno-motoryczne a dobór metod diagnostycznych 

 interpretacja wyników 

4. Metody oceny funkcji językowych w chorobach otępiennych 

 zastosowanie wybranych podtestów baterii do diagnozy afazji 

 zastosowanie prób kliniczno-eksperymentalnych 

 Progressive Aphasia Language Scale 

 Sydney Language Battery 

5. Terapia funkcji językowych w chorobach otępiennych  

 możliwości i ograniczenia terapii 

 podejścia terapeutyczne w afazji pierwotnej postępującej  



 

 

 dynamika choroby a dobór ćwiczeń terapeutycznych 

Koszt szkolenia: 450,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


