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NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYKA 
RÓŻNICOWA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH  

O PÓŹNYM POCZĄTKU 

 

kurs dla psychologów, lekarzy, studentów psychologii 

Termin: 24-26.04.2020 r. 

 

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

Prowadzący: dr hab. n. zdr. Emilia Sitek, dr n.med. Ewa Narożańska  
                       i dr n.med. Michał Schinwelski 
 
Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 

min) piątek 24.04.2020 r. - 16:00-19:15 

sobota 25.04.2020 r. - 8:30-19:00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 
 
niedziela 26.04.2020 r. - 8:30- 16:30 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 

 

Zakres tematyczny: 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomatologią oraz 

kryteriami diagnostycznymi najczęściej występujących zespołów otępiennych 

o późnym początku ze szczególnym uwzględnieniem roli przesiewowej oceny 

funkcji poznawczych oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce 

różnicowej. Program szkolenia obejmuje kryteria diagnostyczne wybranych 

zespołów otępiennych, przegląd metod przesiewowej oceny funkcji 

poznawczych oraz przykładowe problemy kliniczne przedstawione dla celów 

diagnostyki różnicowej. Przedstawione zostaną również możliwości i 

ograniczenia popularnych przesiewowych metod diagnostycznych. Podczas 

kursu będą omawiane przykłady z pracy klinicznej prowadzących. 

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


Program szkolenia: 
 
1. Definicja otępienia wg. ICD-10 oraz DSM-IV i DSM-V. 
 
2. Epidemiologia występowania wybranych zespołów otępiennych  

o etiologii neurodegeneracyjnej, naczyniopochodnej, metabolicznej oraz 
zapalnej. 

 
3. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny wybranych chorób 

neurozwyrodnieniowych:  
 choroba Alzheimera o późnym początku (wariant klasyczny, wariant czołowy)  
 choroba Parkinsona  
 otępienie z ciałami Lewy’ego  
 otępienie naczyniopochodne 

 

4. Miejsce oceny neuropsychologicznej w diagnostyce zespołów 

otępiennych z perspektywy neurologa oraz psychologa. 

 
5. Możliwości terapii farmakologicznej w wybranych zespołach 

otępiennych: 

 wskazania do leczenia,  
 skuteczność leczenia,  
 efekt placebo,  
 wpływ wybranych leków na funkcje poznawcze,  
 objawy psychotyczne jako efekt uboczny farmakoterapii 

 

6. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej w otępieniach:  
 warunki badania,  
 deficyty sensoryczno-motoryczne a dobór metod diagnostycznych, 

interpretacja wyników 

 
7. Zastosowanie przesiewowych metod oceny funkcji poznawczych w 

diagnostyce otępienia: 

 Mini-Mental State Examination (MMSE), 

Test Rysowania Zegara,  
 Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III),  
 Edinburgh Cognitive Screen (ECAS) 

Skala Demencji Mattisa (DRS-2),  
 Krótki Test Oceny Stanu Psychicznego (KTSP),  
 Montreal Cognitive Assessment (MoCA),  
 The Saint-Louis University Mental Status Examination 

Frontal Assessment Battery 



8. Zastosowanie kwestionariuszy i ustrukturyzowanego wywiadu w 
diagnostyce otępienia: 

 Skala Demencji Blesseda,  
 Clinical Dementia Rating (CDR),  
 Cambridge Behavioural Inventory-Revised. 

 

9. Wykorzystanie wybranych skal do oceny objawów 
neuropsychiatrycznych  
 Skala Oceny Depresji Montgomery-Asberg, 

 Geriatryczna Skala Oceny Depresji,  
 Inwentarz Depresji, 

 Becka, Skala Depresji, 

 Cornell,  
 Inwentarz neuropsychiatryczny, 

 Frontal Behavioural Inventory. 

 
10. Kompleksowe badanie neuropsychologiczne w diagnostyce różnicowej 

chorób neurozwyrodnieniowych – możliwości i ograniczenia 

 
11. Wybrane problemy diagnostyki różnicowej:  

- diagnostyka różnicowa choroby Alzheimera oraz otępienia z ciałami 
Lewy’ego  

-diagnostyka różnicowa otępienia naczyniopochodnego i choroby Alzheimera 

 

12. Terapia niefarmakologiczna w zespołach otępiennych- wybrane 
zagadnienia 

 
 

Koszt szkolenia: 480,00 zł 


