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PRZESIEWOWA OCENA FUNKCJI POZNAWCZYCH
W PRAKTYCE KLINICZNEJ – PRZEGLĄD METOD
cykl webinariów dla psychologów, lekarzy (geriatrów, neurologów, psychiatrów) oraz
studentów psychologii
Terminy: wybrane czwartki w godzinach:18:30-20:45
(1) 12.01.2023
(2) 02.02.2023
(3) 16.03.2023
(4) 20.04.2023
(5) 11.05.2023
(6) 29.06.2023
Miejsce: kurs online
Prowadząca:
dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
Harmonogram zajęć: Cykl webinariów obejmuje łącznie 18 godzin dydaktycznych
(1 godz. =45 min)

Zakres tematyczny:

W trakcie cyklu webinariów omawiane będą możliwości i ograniczenia wybranych metod przesiewowej oceny
funkcjonowania poznawczego zarówno w kontekście diagnostyki różnicowej chorób neurozwyrodnieniowych
jak i w kontekście monitorowania stanu pacjenta.

Cykl webinariów

1. Krótkie i bardzo krótkie testy przesiewowej oceny funkcji poznawczych (m.in.
AMTS, SPMSQ, 6-CIT, Mini-Cog., RDST) - 3 godz.
- testy możliwe do wykonania przyłóżkowo
- testy możliwe do wykonania podczas krótkiej wizyty w poradni
- bardzo krótkie testy przesiewowe w monitorowaniu stanu pacjentów

2. Test Rysowania Zegara jako krótki test przesiewowy i źródło hipotez
diagnostycznych - 3 godz.
- wybrane warianty procedury i oceny ilościowej oraz jakościowej TRZ
- przydatność TRZ w ocenie pamięci semantycznej, funkcji wzrokowo-przestrzennych i
wykonawczych

3. Testy przesiewowe w diagnostyce MCI (m.in. MoCA, STMS, QMCI, SLUMS,
CASP, OCS, BMET) -3 godz.
- możliwości i ograniczenia testów przesiewowych w diagnostyce MCI w przebiegu choroby
Alzheimera (MCI-AD)
- wykorzystanie testów przesiewowych w diagnostyce łagodnych zaburzeń poznawczych o
etiologii naczyniopochodnej (VCI/VaMCI)

4. Testy przesiewowe w diagnostyce różnicowej wybranych chorób
neurozwyrodnieniowych (AD i FTD oraz PD i atypowych zespołów
parkinsonowskich ) - gł. ACE-III i DRS-2 - 3 godz.
- wykorzystanie skal MMSE i FAB w diagnostyce różnicowej chorób neurozwyrodnieniowych
- wykorzystanie testu DRS-2 w diagnostyce różnicowej chorób neurozwyrodnieniowych
- wykorzystanie testu ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób neurozwyrodnieniowych

5. Testy przesiewowe w monitorowaniu przebiegu chorób
neurozwyrodnieniowych – ocena postępu choroby i ocena efektów leczenia- 3
godz.
- monitorowanie stanu pacjentów z AD
- monitorowanie stanu pacjentów z PD
- -monitorowanie stanu pacjentów z HD
-monitorowanie stanu pacjentów z SM
- monitorowanie stanu pacjentów z SLA
- monitorowanie stanu pacjentów z HIV

6. Testy przesiewowe neutralne kulturowo, dla osób z niskim poziomem
wykształcenia, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami
sensorycznymi - 3 godz.
- testy przesiewowe neutralne kulturowo (m.in. RUDAS, CCD, 5 objects test),
- testy przesiewowe dla osób z niskim poziomem wykształcenia (m.in. Eurotest, Fototest, ...)
- testy przesiewowe w badaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną (np. DSQIID)
- Testy przesiewowe w badaniu pacjentów z zaburzeniami widzenia (m.in. Verbal Clock Test) i
słyszenia (np. TYMtest)

KOSZT SZKOLENIA: 100 zł za każdy temat

