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

NEUROPSYCHOLOGIA W PSYCHIATRII
kurs dla psychologów i lekarzy
Termin: 20-22.03.2020 r.
Miejsce: Sanatorium MSW w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot
Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek
dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
mgr Marta Kuklińska
Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 23 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)
piątek 20.03.2020 r. - 16:00-20:00
sobota 21.03.2020 r. - 8:30-18:00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.)
niedziela 22.03.2020 r. - 9:00-14:15 (bez przerwy obiadowej)

Zakres tematyczny:
Celem szkolenia jest ukazanie roli i celowości badania neuropsychologicznego w
szeregu
schorzeń
psychicznych,
oraz
wskazanie,
że
wyniki
oceny
neuropsychologicznej mogą mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej, w ocenie
możliwości adaptacyjnych pacjenta w okresie poszpitalnym. W toku kursu omówione
zostaną wyniki badań neuropsychologicznych w schorzeniach takich jak zaburzenia
nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia, a także w wybranych
schorzeniach nerwicowych i zaburzeniach osobowości. Na tej podstawie wskazane
zostaną główne obszary badania neuropsychologicznego u pacjenta z zaburzeniami
psychicznymi oraz ich potencjalne znaczenie dla wyboru podejmowanych wobec
pacjenta działań terapeutycznych. Na koniec ukazane zostaną rozmaite formy
interwencji terapeutycznych, wynikające z wiedzy o mózgowej organizacji procesów
poznawczych i emocjonalnych u tych chorych.

Program szkolenia:
1. Główne obszary badań neuropsychologii zaburzeń psychicznych: procesy
uwagi, uczenia się i pamięci, funkcji wykonawczych, kontroli impulsów i
emocji, problemy dyskursu, percepcji emocji, poznania społecznego,
tworzenia teorii umysłu.
2. Odmienna lub zaburzona mózgowa organizacja czynności psychicznych
jako hipotetyczna przyczyna wyjaśniająca etiologię i mechanizm
wybranych zaburzeń psychicznych.
3. Objawy chorób psychicznych a objawy uszkodzenia mózgu – czy
podobieństwo objawów oznacza podobny mechanizm zaburzeń (schizofazje,
zaburzenia pamięci, zaburzenia percepcyjne – agnozje a omamy i
halucynacje, adynamia i inne zaburzenia napędu)
4. Schorzenia przebiegające z głębokim obniżeniem nastroju w świetle badań
neuropsychologicznych.
5. Choroba afektywna dwubiegunowa – obraz czynności poznawczych
w zależności od fazy choroby.
6. Metody leczenia zaburzeń nastroju a obraz czynności poznawczych w
badaniach neuropsychologicznych.
7. Neuropsychologiczne aspekty schizofrenii.
8. Funkcje poznawcze w zaburzeniach nerwicowych i zaburzeniach
osobowości.
9. Wybrane problemy neuropsychologicznej diagnozy różnicowej:
a. różnicowanie wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego od
chorób psychicznych
b. różnicowanie otępienia z ciałami Lewy’ego od chorób psychicznych
c. różnicowanie zapalenia mózgu od chorób psychicznych
10. Wpływ sprawności wybranych funkcji poznawczych na efektywność
oddziaływań psychoterapeutycznych.
11. Interwencje neurochirurgiczne w schorzeniach psychicznych –
„psychochirurgia” i elektrostymulacja.
12. Interwencje oparte o przezczaszkową stymulację magnetyczną i
przezczaszkową stymulację prądem stałym.
13. Interwencje oparte o treningi funkcji poznawczych.

Koszt szkolenia: 440,00 zł

