
 

 

Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej 

Michał Kuchczyński 

81-703 Sopot; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7/1, tel. kom. 604 858 808;  

e-mail: michal@terapiasopot-sctpb.pl  

www.terapiasopot-sctpb.pl  
 

OBJAWY PSYCHOGENNE, ZABURZENIA POZOROWANE  

I SYMULACJA W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 

kurs dla psychologów 

Termin: 24-26.06.2016  

 

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

 

Prowadzący: dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek, dr n. med. Emilia Sitek  

                       oraz lek. Michał Schinwelski 

 

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 24 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min) 

piątek 24.06.2016 r. - 16:00-19:00 

sobota 25.06.2016 r. - 8:30-18:00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

niedziela 26.06.2016 r. - 9:00- 17:30 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

 

Zakres tematyczny: 

W trakcie zajęć przedstawione zostaną kryteria rozpoznawania 

psychogennych zaburzeń poznawczych i ruchowych, zaburzeń pozorowanych 

i symulacji deficytów. Omówione zostanie wykorzystanie wywiadu, obserwacji 

pacjenta oraz wyników badań testowych i prób kliniczno-eksperymentalnych w 

różnicowaniu objawów o podłożu neurologicznym i psychogennym. W 

zakresie oceny psychologicznej omówiona zostanie użyteczność zarówno 

testów funkcji poznawczych jak i metod kwestionariuszowych w ramach 

diagnozy różnicowej. W trakcie kursu zostaną przedstawione opisy 

przypadków z własnej praktyki prowadzących, pokazujące współpracę 

neurologa z neuropsychologiem w procesie diagnostyki różnicowej.    

 

 

http://www.terapiasopot-sctpb.pl/


 

 

Program szkolenia: 

1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń poznawczych na tle 

psychogennym, zaburzeń pozorowanych oraz symulacji deficytów 

poznawczych. 

 

2. Objawy neurologiczne uwarunkowane psychogennie w ogólnej 

praktyce neurologicznej i psychologicznej 

-bóle głowy 

-napady rzekomopadaczkowe 

-objawy konwersyjne  

-urojeniowa interpretacja objawów somatycznych. 

 

3. Zaburzenia ruchowe uwarunkowane psychogennie: 

-kryteria diagnostyczne i epidemiologia 

-diagnostyka różnicowa. 

 

4. Mutyzm psychogenny-diagnostyka różnicowa. 

 

5. Amnezja psychogenna-diagnostyka różnicowa. 

 

6. Schorzenia OUN stwarzające ryzyko diagnozy zaburzeń 

czynnościowych – wybrane przykłady zaburzeń i wskazówki do 

diagnozy róznicowej. 

 

7. Testy ukierunkowane na wykrywanie symulacji zaburzeń 

poznawczych 

-Test 15 (16) elementów Rey’a 

-Coin in the hand 

-Test of Memory Malingering 

-Dot Counting Test 

-próby eksperymentalne z wymuszonym wyborem oparte na rachunku 

prawdopodobieństwa: projektowanie i interpretacja. 

 

8. Ocena wiarygodności profilu wykonania testów poznawczych: 

-spójność wyników różnych testów mierzących ten sam aspekt 

funkcjonowania poznawczego 

-analiza odpowiedzi nietypowych 

-spójność danych ilościowych i jakościowych 

-miary wysiłku wbudowane w popularne testy funkcji poznawczych 

-wiarygodność profilu w świetle wiedzy neuropsychologicznej o 

funkcjonowaniu poznawczym w normie i patologii 

 

9. Wykorzystanie metod kwestionariuszowych w różnicowaniu 

objawów na podłożu psychogennym. 



 

 

 

10. Analiza przypadków klinicznych. 

 

Koszt szkolenia: 450,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


