
 

 

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  

 

RAPORT Z BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO 

kurs dla psychologów 

 

Termin: 06-08.01.2017 

 

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

 

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek & dr hab. n. zdr. Emilia Sitek 

 

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

piątek 06.01.2017 r. - 16:00-19:00 

sobota 07.01.2017 r. - 8:30-18:00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

niedziela 08.01.2017 r. - 9:00- 17:30 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

 

Zakres tematyczny: 

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wybrane style sporządzania opisu 

wyników badania neuropsychologicznego oraz sposoby formułowania zaleceń 

dla pacjenta neurologicznego i jego rodziny. Omówiona zostanie struktura opisu 

badania neuropsychologicznego w zależności od celu badania: ocena 

przesiewowa, kilkudniowa obserwacja stanu funkcji poznawczych, ocena 

kompleksowa, badanie ukierunkowane na weryfikację hipotezy diagnostycznej, 

ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej. Ponadto, 

przedstawiona zostanie specyfika sporządzania opinii neuropsychologicznej dla 

celów orzeczniczych. Zajęcia obejmować będą również, analizę przypadków z 

praktyki klinicznej osób biorących udział w szkoleniu. 

 

 

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


 

 

Program szkolenia: 

1. Opis badania neuropsychologicznego pod kątem wybranego 

adresata: 

-lekarza (neurologa, psychiatry, neurochirurga), 

-pacjenta, 

-rodziny, 

-sądu, 

-organów orzeczniczych, 

-szkoły 

 

2. Struktura opisu badania neuropsychologicznego w zależności od 

rodzaju badania: 

-ocena przesiewowa, 

-ocena kompleksowa, 

-ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej, 

-badanie na wniosek sądu, 

-badanie do celów orzeczniczych, 

-badanie dla potrzeb postępowania odszkodowawczego, 

-badanie w celu zaplanowania indywidualnego toku kształcenia. 

 

3.  Opis danych z historii choroby. 

4.  Opis danych z wywiadu od pacjenta oraz od osoby bliskiej. 

5.  Opis danych z obserwacji pacjenta. 

6.  Interpretacja wyników badania – wykorzystanie danych 

ilościowych i jakościowych. 

7.  Interpretacja wyników badań kontrolnych. 

8.  Formułowanie wniosków z badania. 

9.  Jak uniknąć błędów i niejasności w opisie? 

10.  Formułowanie zaleceń dla pacjenta i rodziny w formie ustnej 
  i pisemnej. 

 

UWAGA! Wskazane jest przesłanie 1-3 opisów badania 

neuropsychologicznego pacjentów z własnej praktyki klinicznej do 18.12.2016 

na adres emsitek@gmail.com 

mailto:emsitek@gmail.com


 

 

Opis powinien zawierać:  

- dane z historii choroby 

- dane z wywiadu  

- dane z obserwacji  

- dane z badania funkcji poznawczych (z dokładnym sprecyzowaniem metod, z 

podaniem danych ilościowych i jakościowych, w przypadku danych liczbowych 

proszę wskazać typ wyników- surowe, steny, centyle, wyniki standaryzowane 

itp.)  

- interpretację tychże wyników, wnioski i zalecenia.  

Z opisu proszę usunąć wszystkie dane osobowe pacjenta. Tekst proszę 

przesłać w pliku tekstowym umożliwiającym jego edycję tj. .doc / .docx, 

ewentualne skany rysunków, próbek pisma w formacie .jpg lub .tif. Materiał ten 

będzie wykorzystywany w trakcie ćwiczeń na zajęciach.  

 

 

Koszt szkolenia: 470,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


