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WYBRANE ASPEKTY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 

DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ CHORÓB OTĘPIENNYCH 

cykl webinariów dla psychologów, lekarzy (geriatrów, neurologów, psychiatrów) oraz 
studentów psychologii 

 

Terminy: wybrane czwartki w godzinach:18:30-20:45 

(1) 16.12.2022 

(2) 13.01.2022 

(3) 20.01.2022 

(4) 10.02.2022 

(5) 17.02.2022 18.02.2022  UWAGA! Zmiana terminu 

(6) 24.03.2022 

(7) 31.03.2022 

(8) 12.05.2022 

(9) 09.06.2022 

(10) 23.06.2022 

 
Miejsce: kurs online 

 
Prowadząca:  
dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek 

 
Harmonogram zajęć: Cykl webinariów obejmuje łącznie 30 godzin dydaktycznych  

(1 godz. =45 min) 
 

Istnieje możliwość zapisania się na wszystkie lub wybrane tematy 
 

Zakres tematyczny: 
W trakcie cyklu webinariów omawiane będą problemy diagnostyki różnicowej wybranych chorób 
neurozwyrodnieniowych przebiegających z zaburzeniami funkcji poznawczych, językowych i zmianami 
zachowania. Przed każdym spotkaniem Uczestnicy otrzymają zaleconą literaturę. Wcześniejsze zapoznanie 
się z proponowanymi artykułami ułatwi aktywne uczestnictwo w webinarze.  

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


 

 

Cykl webinariów: 
 

1. Ocena neuropsychologiczna w chorobach otępiennych- miejsce w procesie 
diagnostycznym, przegląd podejść i metod oceny  - 3 godz. 

- przesiewowa ocena funkcji poznawczych a badanie neuropsychologiczne 
- wywiad w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych 
- znaczenie dynamicznej oceny funkcjonowania poznawczego 

 
2. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia z ciałami Lewy'ego (DLB) i 

choroby Alzheimera (AD) - 3 godz. 
- porównanie charakterystyki klinicznej DLB z typowym oraz wzrokowym wariantem AD  
- przydatność oceny profilu dysfunkcji wzrokowo-przestrzennych w kontekście innych deficytów 

poznawczych w różnicowaniu DLB i AD 
- przydatność oceny profilu zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania w diagnostyce 

różnicowej DLB i AD 
 
3. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia naczyniopochodnego i choroby 

Alzheimera -3 godz. 
- specyfika naczyniopochodnych zaburzeń poznawczych (VCI) i otępienia naczyniopochodnego 
- znaczenie oceny pamięci operacyjnej i epizodycznej w diagnostyce różnicowej 
- mieszana postać choroby Alzheimera z komponentą naczyniopochodną 

 
4. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa wariantu behawioralnego otępienia 

czołowo-skroniowego (bvFTD) i choroby Alzheimera- 3 godz.  
- obraz kliniczny bvFTD oraz wariantu czołowego AD 
- ocena profilu zaburzeń zachowania w diagnostyce różnicowej 
- ocena zaburzeń pamięci i dysfunkcji wykonawczych w diagnostyce różnicowej 

 
5. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia czołowo-skroniowego i chorób 

psychicznych - 3 godz. 
- cechy wspólne i różnicujące otępienie czołowo-skroniowe oraz choroby psychiczne 
- wykorzystanie danych z oceny przesiewowej w diagnostyce różnicowej 
- ocena funkcji językowych, wykonawczych i poznania społecznego w diagnostyce różnicowej 
- ocena nasilenia i specyfiki zaburzeń zachowania w różnicowaniu  

 
6. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia semantycznego i choroby 

Alzheimera - 3 godz. 
- zaburzenia semantyczne u pacjentów neurologicznych 
- wariant semantyczny afazji pierwotnej postępującej a wariant prawopółkulowy otępienia 

semantycznego 
- znaczenie oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych, pamięci semantycznej, epizodycznej i 

operacyjnej oraz funkcji wykonawczych w diagnostyce różnicowej 
 
7. Zaburzenia poznawcze i zaburzenia zachowania w chorobie Parkinsona - przegląd 

kryteriów i metod diagnostycznych - 3 godz. 
- specyfika badania neuropsychologicznego pacjenta z zaburzeniami ruchowymi 
- rozpoznawanie łagodnych zaburzeń poznawczych i otępienia w chorobie Parkinsona (PD) 
- rola badania neuropsychologicznego w planowaniu leczenia pacjenta z PD 

 
8. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa postępującego porażenia 

ponadjądrowego (PSP) i zespołu korowo-podstawnego (CBS) - 3 godz. 
- charakterystyka neuropsychologiczna zespołów klinicznych ze spektrum PSP i CBS 
- diagnostyka różnicowa PSP z chorobą Parkinsona i otępieniem czołowo-skroniowym 



 

 

- diagnostyka różnicowa CBS w przebiegu zwyrodnienia korowo-podstawnego i choroby 
Alzheimera 

 
9. Algorytmy diagnostyczne w różnicowaniu chorób otępiennych o wczesnym początku  

- 3 godz. 
- integracja danych z badania neuropsychologicznego z wynikami innych badań dodatkowych 
- wybrane algorytmy diagnostyczne uwzględniające obraz kliniczny oraz sugerowane badania 

dodatkowe 
 
10. Repetytorium z zakresu neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej chorób 

otępiennych - 3 godz. 
- podobieństwa i różnice w obrazie klinicznym wybranych zespołów otępiennych 
- dobór metod diagnostycznych przydatnych w diagnostyce różnicowej 

 

KOSZT KAŻDEGO WEBINARIUM: 70 zł 


