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ZASTOSOWANIE SKALI ADDENBROOKE’S COGNITIVE 

EXAMINATION-III (ACE-III)  

W DIAGNOSTYCE FUNKCJI POZNAWCZYCH 

kurs dla psychologów, lekarzy, studentów psychologii 

 

Termin: 22-24.06.2018 

 

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

 

Prowadzący: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek i mgr Marta Kuklińska 

 

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

piątek 22.06.2018 r. - 16:30-19:30 

sobota 23.06.2018 r. – 9:00-18:00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

niedziela 24.06.2018 r. - 9:00-18.45 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

 

Zakres tematyczny: 

Pierwsza część szkolenie obejmuje prezentację skali Addenbrooke’s Cognitive 

Examination-III (ACE-III) w zakresie sposobu jej przeprowadzania i 

interpretacji wyników. Następna część szkolenia zostanie poświęcona na 

ćwiczenia praktyczne w zakresie przeprowadzania badania, oceny odpowiedzi 

pacjenta oraz interpretacji uzyskanych wyników. Omówione zostanie 

zastosowanie skali zarówno w ocenie przesiewowej jak i we wstępnej 

diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Zaprezentowane zostaną profile 

wykonania testu ACE-III przez pacjentów z chorobami otępiennymi oraz 

zaburzeniami psychicznymi. Znacząca część zajęć jest prowadzona w formie 

warsztatowej.  

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


 

 

Polska wersja Skali ACE-III została opracowana przez zespół psychologów i 

logopedów pod kierunkiem dr Emilii Sitek z Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego i dr Magdaleny Sendereckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Program szkolenia: 

1. Testy przesiewowe w ocenie funkcji poznawczych. 

2. Skala ACE-III na tle innych metod przesiewowej oceny funkcji 

poznawczych: 

• ACE-III a MMSE, 

• ACE-III a MoCA 

3. Przeprowadzanie testu ACE-III: ćwiczenia praktyczne. 

4. Interpretacja ilościowa oraz jakościowa wyników testu ACE-III. 

5. Skala ACE-III w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych. 

6. Planowanie uzupełniającej skróconej oceny funkcji poznawczych: 

 ocena funkcji wykonawczych z użyciem Frontal Assessment Battery 
(FAB), 

 ocena praksji z wykorzystaniem prób klinicznych 
 

7. Zastosowanie skali ACE-III we wstępnej diagnostyce różnicowej 

zespołów otępiennych - możliwości i ograniczenia. 

8. Profile ACE-III w wybranych chorobach neurozwyrodnieniowych: 

- w chorobie Alzheimera o wczesnym i późnym początku 
- w chorobie Parkinsona i atypowych zespołach parkinsonowskich 
- w zwyrodnieniu czołowo-skroniowym 
 

9. Skala ACE-III jako punkt wyjścia do kompleksowej diagnozy 

neuropsychologicznej. 

10. Zastosowanie skali ACE-III w diagnozie funkcji poznawczych u 

pacjentów z zaburzeniami psychicznymi: 

- profil skali ACE-III w chorobach afektywnych 
- profil skali ACE-III w schizofrenii 

 
11. Zastosowanie skali ACE-III w dynamicznej ocenie funkcjonowania 

poznawczego. 

Koszt szkolenia: 480,00 zł 


