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DIAGNOSTYKA  

NEUROLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA  

W WYBRANYCH SCHORZENIACH OUN 
kurs dla psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną i 

neuropsychologiczną oraz studentów studiów psychologicznych 

  

Termin: 07-09.04.2017 

 

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,  

                       dr n.med. Michał Schinwelski- specjalista neurolog 

 

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

piątek 07.04.2017 r. - 16:00-20:00 

sobota 08.04.2017 r. – 9.00-17:30 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

niedziela 09.04.2017 r. - 8:30-17.00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

 

Zakres tematyczny: 

Część zajęć zostanie poprowadzona przez psychologów, a część przez lekarza, 

specjalistę neurologii. Omawiane w trakcie zajęć schorzenia charakteryzowane 

będą poprzez pokazanie procesu diagnostycznego prowadzącego do ich 

rozpoznania, z uwzględnieniem badania neurologicznego i badań 

pomocniczych. W części prowadzonej przez neuropsychologów omówione 

zostaną objawy zaburzeń funkcji poznawczych obserwowane w badaniu 

neuropsychologicznym w omawianych grupach chorych, z uwzględnieniem 

wskazań odnoszących się do wyboru obszarów badania 

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


 

 

neuropsychologicznego w każdej z tych grup. W trakcie kursu zostaną 

przedstawione opisy przypadków z własnej praktyki prowadzących, pokazujące 

współpracę neurologa z neuropsychologiem w procesie diagnostycznym. 

 

 

Program szkolenia: 

 

I. Diagnostyka neurologiczna 

1.Badanie neurologiczne pacjenta z uszkodzeniem mózgu  

a) omówienie zadań i celów ścieżki diagnostycznej 
b) wywiad jako podstawowe narzędzie do stawiania hipotez w ścieżce 
    diagnostycznej 
c) badanie fizykalne – zasady lokalizowania uszkodzeń układu nerwowego 
d) diagnostyka różnicowa 
e) prezentacja przypadków z różnymi zespołami neurologicznymi 
 

2.Wybrane schorzenia układu nerwowego przebiegające z zaburzeniami funkcji 

   poznawczych – procedura diagnozy neurologicznej, oczekiwania wobec badania 

   neuropsychologicznego: 

a) udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny 
b) wodogłowie  
c) guzy OUN 
d) padaczka 
e) toksyczne uszkodzenia OUN  
f) zapalenie mózgu 
g) stwardnienie rozsiane 

 

3. Podstawowe badania neuroobrazowe (TK, MRI, SPECT) i neurofizjologiczne (EEG, 
    potencjały wywołane, EMG) wspierające diagnozę neurologiczną.  
 

II. Wybrane schorzenia ośrodkowego układu nerwowego w świetle wyników badań 
     neuropsychologicznych 
 

1. Neuropsychologiczne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych  

2. Rola neuropsychologa w opiece nad chorym z padaczką  

3. Zaburzenia funkcji poznawczych w przypadkach wodogłowia  

4. Obraz kliniczny i najczęstsze następstwa tętniaków naczyń mózgowych  

5. Zespół Korsakowa, tzw. „encefalopatia Wernickego” i neuropsychologiczne 
następstwa nadużywania alkoholu 



 

 

6. Pacjent poddany działaniu substancji toksycznych – opis 
neuropsychologicznych następstw przewlekłego zatrucia wybranymi związkami 
chemicznymi 

7. Zaburzenia funkcji poznawczych i problem zmian osobowości w stwardnieniu 
rozsianym  

8. Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Wilsona  

9. Neuropsycholog w leczeniu guzów mózgu – wybrane zagadnienia 

10. Bezpośrednie i odległe następstwa wybranych chorób zapalnych mózgu w 
kontekście pracy neuropsychologicznej 

 

 

Koszt szkolenia: 470,00 zł 


