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NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA 
ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH O WCZESNYM POCZĄTKU 

 

kurs dla psychologów, lekarzy, studentów psychologii 

 

Termin: 19-21.06.2020 
 
 

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 12.06.2020 r. - 16:00-19:15 

sobota 13.06.2020 r. - 8:30-19:00 (w tym przerwa obiadowa 1,5 godz.) 
 
niedziela 14.06.2020 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 wczesnym początku ze szczególnym uwzględnieniem roli przesiewowej 
oceny funkcji poznawczych oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce 
różnicowej. Program szkolenia obejmuje omówienie kryteriów 
diagnostycznych wybranych zespołów otępiennych oraz problemów 
klinicznych w diagnostyce różnicowej. Podczas kursu będą omawiane 
przykłady z pracy klinicznej prowadzących.  
UWAGA: wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie nt. Neuropsychologiczna 

diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych o późnym początku 

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


Program szkolenia: 
 
1. Przegląd chorób otępiennych o wczesnym początku. 
 
2. Wybrane algorytmy diagnostyczne przydatne w różnicowaniu chorób 

otępiennych o wczesnym początku. 
 
3. Zastosowanie badań genetycznych w diagnostyce chorób 

otępiennych. 
 
4. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne wybranych chorób 

neurozwyrodnieniowych / zespołów otępiennych oraz zespołów 

imitujących otępienie („mimicking dementia”): 
 

- choroba Alzheimera o wczesnym początku (wariant wzrokowy,  
apraktyczny, językowy) 

-choroba neuronu ruchowego  
- zwyrodnienie czołowo-skroniowe (wariant behawioralny, warianty językowe, 

zespoły z dominującymi zaburzeniami ruchowymi: FTD-MND, CBD, PSP, 
mieszane zespoły zaburzeń np. CBS-PNFA)  

- choroba Huntingtona 
- choroba Wilsona  
- choroba Creutzfeldta-Jakoba 
- otępienie w chorobie alkoholowej  
- zaburzenia poznawcze i otępienie w HIV / AIDS  
-zaburzenia poznawcze w limbicznym zapaleniu mózgu 

 

5. Wybrane problemy diagnostyki różnicowej 
 

- różnicowanie choroby Alzheimera o wczesnym początku i wariantu 
behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego  

- różnicowanie wariantu niepłynnego i logopenicznego afazji pierwotnej 
postępującej  

-różnicowanie zwyrodnienia korowo-podstawnego i apraktycznego wariantu 
choroby Alzheimera  

-różnicowanie wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego od 
zaburzeń psychicznych 

 

 

Koszt szkolenia: 480,00 zł 


