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PROGRAM NAUKOWY 

 

 

Bydgoszcz, 18  – 19 październik 2014 

 

 

Sobota (18.10.2014.) 

9:00 – 9:30  Uroczyste otwarcie XVII Kongresu Polskiego 

Towarzystwa Neuropsychologicznego 
 

9:30 – 10:00 Wykład inauguracyjny 

prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska 

Nowe neurotechnologie w ocenie zaburzeń funkcji 

wykonawczych: w poszukiwaniu wiedzy i pomocy 

terapeutycznej 
 

10:00 – 10:30 Key Note Speaker 

prof. Iurii D. Kropotov, DHC 

New neurotechnologies in neuropsychology 

 

 



10:30 – 12:00 Sesja I: Neuropsychologia dziecka 

Przewodnicząca Sesji:  

dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS 

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG 

 

10:30 – 10:45 Aneta R. Borkowska, Beata Daniluk 

Rozwój funkcji wykonawczych a rozwój umysłowy dzieci w wieku 

przedszkolnym 

 

10:45 – 11:00 Małgorzata Zofia Kozłowska 

Skala CHEXI jako metoda wczesnej diagnozy funkcji wykonawczych  

u dzieci 

 

11:00 – 11:15 Natalia Józefacka-Szram 

Rozwój funkcji wykonawczych u dzieci 

 

11:15 – 11:30 Małgorzata Lipowska, Paulina Pawlicka 

Preferowany styl poznawczy jako moderator funkcjonowania pamięci 

wzrokowo-przestrzennej wśród dzieci z dysleksją i ADHD 

 

11:30 – 11:45 Andrzej Mirski, Natalia Mirska, Witold Tomasz 

Neurofizjologiczne markery w ADHD 

 

 

11:45 – 12:00 

 

DYSKUSJA 

 

 

12:00 – 12:15    PRZERWA KAWOWA 
 

12:15 – 12: 35 Wykład Plenarny 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek 

Zastosowanie skal jakości życia jako miernik przebiegu leczenia  

w neurologii 
 

12:35 – 14:00 Sesja II:  Neuropsychologia w medycynie 

Przewodniczący Sesji:   
dr hab. Michał Harciarek, prof. UG  

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek 

 

12:35 – 12:50 Michał Harciarek, Jarosław Michałowski, Bogdan Biedunkiewicz,  

Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski 

Uwaga i funkcje wykonawcze u osób dializowanych: badania 

eksperymentalne 

 

12:50 – 13:05 Aleksandra Szulman-Wardal, Arkadiusz Mański 

Dziecko z achondroplazją w okresie niemowlęcym, wczesnym 

dzieciństwie i okresie szkolnym – wybrane aspekty skutecznego 

przebiegu praktyki rehabilitacyjnej 

 

13:05 – 13:20 Andrzej Potemkowski, Ernest Tyburski, Justyna Pełka-Wysiecka,  

Monika Mak, Andrzej Sokołowski, Agnieszka Samochowiec 

Charakterystyka dysfunkcji wykonawczych u osób ze schizofrenią 

deficytową 



13:20 – 13:35 Hanna Karakuła-Juchnowicz, Dariusz Juchnowicz, Paweł Krukow,  

Justyna Morylowska-Topolska, Marta Flis 

Komplikacje okołoporodowe jako czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii  

i determinanty późniejszego funkcjonowania intelektualnego  

– badania porównujące grupę pacjentów ze schizofrenią i ich zdrowe 

rodzeństwo 

 

13:35 – 13:50 Ernest Tyburski, Monika Mak, Łukasz Madany, Andrzej Potemkowski, 

Andrzej Sokołowski 

Zaburzenia funkcji wykonawczych u pacjentów po operacji 

neurochirurgicznej móżdżku 

 

 

13:50 – 14:00 
 

DYSKUSJA 

 

 

14:00 – 14:45   PRZERWA OBIADOWA 

 

14:45 – 15:15 

 
Wykład Plenarny 

prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa 

Doświadczenia Wilhelma Brasse w obozie Auschwitz-Birkenau: 

Pamięć i funkcje wykonawcze 

 

15:30 – 16:45 Sesja III: Neuropsychologia zaburzeń mowy i języka 

Przewodniczący Sesji:  

prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa  

dr Beata Daniluk 

 

15:30  – 15:45 Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska 

Selektywne oszczędzanie nazw własnych w afazji 

 

15:45 – 16:00 Paweł Krukow, Hanna Karakuła-Juchnowicz,  Justyna Morylowska-Topolska, 

Dariusz Juchnowicz 

Neurometaboliczne uwarunkowania szybkości przetwarzania informacji 

u pacjentów ze schizofrenią i ich zdrowego rodzeństwa 

 

16:00 – 16:15 Olga Jauer-Niworowska 

Motoryka aparatu mowy i przetwarzanie treści językowych u osób  

z chorobą Parkinsona – doniesienie z badań własnych 

 

16:15 – 16:30 Anna A. Nogaj, Anna Rasmus 

Analiza koherencji QEEG w trakcie realizacji Testu Inteligencji 

Muzycznej Herberta Winga 
 

 

16:30 – 16:45 

 

 

DYSKUSJA 

 

16:45 – 18:30 Sesja IV: Neuropsychologia sportu  

Przewodniczący Sesji:  

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS  

prof. dr hab. med. Wiesław Tomaszewski 

 

 



16:45 – 17:00 Artur Ziółkowski, Marek Graczyk, Marcin Kwiatkowski 

Neurotechnologie w psychologii sportu 

 

17:00 – 17:15 Jakub Kowalczyk, Maria Łuckoś, Barbara Zarańska, Jakub Komendziński 

Wpływ terapii EEG Biofeedback na funkcjonowanie poznawcze oraz 

postępy sportowe zawodniczki boksu amatorskiego. 

 

17:15 – 17:30 Barbara Zarańska, Roman Tymański, Artur Ziółkowski 

Wybrane wskaźniki QEEG a efektywność gry koszykarzy Euroligi 

 

17:30 – 17:45 Dominika Wilczyska, Barbara Zarańska, Marek Graczyk, Dariusz Skorupa  

QEEG w diagnostyce osiągnięć i profilaktyce urazów głowy 

 

17:45 – 18:00 Kamila Litwic-Kaminska, Maciej Michalak, Katarzyna Cywka, Maja Bilicka 

Różnice w zakresie wybranych funkcji psychomotorycznych u uczniów 

klas sportowych i niesportowych 

 

18:00 – 18:15 Henryk Knapik 

Dlaczego w sukcesie jest tak mało sukcesu a tak wiele porażki? 

 

 

18:15 – 18:30 

 

DYSKUSJA 

 

 

18:30 – 19:00 

 

 

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego PTNeur 

 

 

20:00   Gala Dinner
1
 

 
 

Niedziela (19.10.2014.) 

8:30-9:00 SESJA POSTEROWA 
Przewodniczący sesji: prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek 

prof. dr hab. Leszek Buliński 

 

9:00-9:30 

 

Wykład Plenarny 

prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek 

Analiza syndromologiczna a wieloznaczność objawów 

 

 

9:30 – 11:00 

Sesja V: Neuropsychologia a neurologopedia 

Przewodniczący Sesji:  

dr n. med. Anna Rasmus, dr Olga Jauer-Niworowska 

 

9:30-9:45 Agnieszka Kwiatkowska  

Diagnoza neuropsychologiczna i neurologopedyczna osób z obniżoną 

świadomością przy wykorzystaniu systemu C-Eye 

 

                                                           
1
 Gala Dinner odbywa się w Restauracji  Villa Secesja przy ul. Gdańskiej 18 (w Parku im. Kazimierza Wielkiego) 



9:45-10:00 Anna Rasmus, Anna Krajewska, Małgorzata Łukowicz 

Badanie funkcji poznawczych u dzieci wybudzanych z pourazowej 

śpiączki 

 

10:00-10:15 Agnieszka Hamerlińska-Latecka 

Onkologopedia w neuropsychologii 

  

10:15-10:30 Paulina Andryszak, Monika Wiłkość, Bogdan Żurawski, Paweł Izdebski 

Fleuncja słowna u kobiet z rakiem piersi poddawanych chemioterapii 

 

10:30-10:45 Ilona Poćwierz-Marciniak  

Wpływ muzykoterapii na funkcjonowanie emocjonalne pacjentów  

po udarze mózgu – badania pilotażowe 

 

 

10:45 – 11:00 

 

 

DYSKUSJA 

 

11:00 – 11:15      PRZERWA KAWOWA 

 

 

11:15 –12:30 
Sesja VI: Neuropsychologia sądowa 

Przewodniczący Sesji:  

dr Andrzej Mirski,  

dr Natalia Mirska 

 

11:15-11:30 Ewa Sygit-Kowalkowska 

Zaburzenia zdrowia i stanu emocjonalnego osoby dotkniętej 

przestępstwem – ocena osobowego źródła dowodowego 

 

11:30-11:45 Dagmara Boruc  

Formy terapii skazanych z diagnozą narcystycznego zaburzenia 

osobowości 

 

11:45-12:00 Beata Ledwoch, Anna Rasmus 

Sytuacja chorych neurologicznie pokrzywdzonych przestępstwem 

seksualnym w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego 

 

12:00-12:15 Natalia Mirska 

Społeczne funkcjonowanie osób po operacjach neurochirurgicznych 

mózgowia – studium przypadku 

 

12:15 – 12:30 Sesja filmowa  

Ilona Bidzan  

Stwardnienie rozsiane 

 

12:30 – 13:30 Sesja filmowa  

Tomasz Wilde 

Ukrzyżowani 

 

 

 

 

13:30 – 14:30  PRZERWA OBIADOWA 
 



14:30 – 15:00 Wykład plenarny 

prof. zw. dr hab. med. Jan Talar 

Śpiączka: Możliwości nowoczesnej terapii 

 

15:00 – 16:00 Wykład i warsztat 

prof. dr hab. Henryk Knapik 

Połączona Holistyczna Senso-Motoryczna Stymulacja:  

Techniki manualne i wizualizacje w diagnozie i terapii 

 

16:00 – 17:00 Wykład i warsztat 

dr n. med. Grzegorz Mańko 

Medycyna osteopatyczna i neuropsychologia 

 

17:00 – 18:00 Sesja poświęcona pamięci zmarłych wybitnych uczonych psychologów 

polskich współpracujących z Polskim Towarzystwem 

Neuropsychologicznym: 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Obuchowski 

prof. zw. dr hab. Jan Rostowski 

 

 

18:00 – 18:15  Podsumowanie  obrad  i  zakończenie  Kongresu 
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Wykład inauguracyjny 

prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska 

Nowe neurotechnologie w ocenie zaburzeń funkcji 

wykonawczych: w poszukiwaniu wiedzy i pomocy 

terapeutycznej 

 

Streszczenie 

Nowe neurotechnologie, otwierają przed nami sferę myślenia na podobieństwo  

pierwszych oceanicznych okrętów,  które pozwoliły ujrzeć świat w jego globalnej 

perspektywie. Są one wykorzystywane w ocenie funkcji poznawczych i zachowania,  

w kształtowaniu umiejętności zarówno psychicznych (poprawie odporności psychicznej, 

podnoszeniu uwagi i koncentracji, czy kontroli lęku i złości), jak również  technicznych 

(sprawności działania podnoszonej w rezultacie treningu), a nawet taktycznych (wzroście 

zdolności rozumienia wielu reguł rywalizacji, wykorzystywanych w rozwiązywaniu 

problemów stawianych przez grę czy przeciwników). Nowe neurotechnologie 

umożliwiają coraz dokładniejszą lokalizację struktur mózgowych aktywnych podczas 

dokonywania dowolnych operacji psychicznych osób z różnorodnymi uszkodzeniami 

mózgu. Pozwalają też na symulowanie procesu terapii oraz ocenę efektów terapii  

ze szczególnym uwzględnieniem  metody biofeedbacku i neurofeedbacku. W trakcie 

analizy QEEG istnieje możliwość wyliczenia tzw. wskaźników, które oznaczają stosunek 

jednej fali do drugiej. Najczęściej są to wskaźniki Theta/Beta oraz Theta/SMR 

oznaczające stosunek tzw. fal wolnych do fal szybkich. Wskaźniki Theta/Beta  

i Theta/SMR mają związek z wysoką koncentracją i uwagą, redukcją zbędnego napięcia  

i lęku. W dyskusji omówię znaczenie nowych neurotechnologii we współczesnej 

neurorehabilitacji, na przykładzie analizy przypadków z chorobą oparzeniową mózgu. 

 

Key Note Speaker 

prof. Iurii D. Kropotov, DhC. 

New neurotechnologies in neuropsychology 

 

Abstract 

The paper is aimed to acquaint psychologists with new neurotechnologies for the 

diagnosis and modulation of brain abnormalities. While psychometrics measures brain 

functions in terms of behavioral parameters, a recently emerged branch of neuroscience 

called neurometrics relies on measuring the electrophysiological parameters of brain 

functioning. There are two approaches in neurometrics. The first relies on the spectral 

characteristics of spontaneous electroencephalograms (EEG) and measures deviations 

from normality in EEG recorded in the resting state. The second approach relies on event 

related potentials that measure the electrical responses of the brain to stimuli and actions 

in behavioral tasks. The present study reviews recent research on the application of event 

related potentials (ERPs) for the discrimination of different types of brain dysfunction. 

Attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) is used as an example. It is shown that 



the diagnostic power of ERPs is enhanced by the recent emergence of new methods  

of analysis, such as Independent Component Analysis (ICA) and Low Resolution 

Electromagnetic Tomography (LORETA). 

 

dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS  

dr Beata Daniluk 

Rozwój funkcji wykonawczych a rozwój umysłowy dzieci w wieku 

przedszkolnym 

 

Streszczenie 

Zależności pomiędzy funkcjami intelektualnymi i wykonawczymi mają złożony 

charakter, zwłaszcza w kontekście rozwojowym. Z przeglądu literatury wynika,  

że funkcje wykonawcze (executive function – EF) są jednym z predyktorów 

inteligentnego zachowania. Nasuwa się jednak pytanie, czy zależności takie są stałe, czy 

też zmieniają się w perspektywie rozwojowej? Celem prezentowanych badań była 

charakterystyka wybranych aspektów funkcji wykonawczych i ich relacji z poziomem 

rozwoju umysłowego u dzieci w wieku 3 do 5 lat. W badaniach wzięło udział 60. dzieci, 

których zdolności intelektualne oceniano za pomocą Skali Dojrzałości Umysłowej 

Columbia, natomiast do oceny funkcji wykonawczych użyto dwóch zadań 

eksperymentalnych: Próby Giętkości Poznawczej (PGP) oraz Próby Wykonawczego 

Hamowania Reakcji (PWHR). Stwierdzono istotne różnice w zakresie giętkości 

poznawczej między dziećmi trzyletnimi (M=34,3; SD=8,6) a czteroletnimi (M=40,4; 

SD=6,1) i pięcioletnimi (M=43,2; SD=5). Poziom kontroli hamowania różnicuje 

natomiast dzieci pięcioletnie (M=4; SD=2,1) od 3-latów (M=1,1; SD=1,97) i 4-latków 

(M=2,1; SD=2,29). Analiza korelacji między poziomem funkcji wykonawczych  

a zdolnościami intelektualnymi w grupach wiekowych ujawniła nieco odmienne 

zależności. W grupach najmłodszych zachodzi istotny związek między wynikami PGP  

i PWHR a wynikami Skali Columbia, zaś u pięciolatków brak takich zależności.  

Wraz z wiekiem obserwuje się stopniowe dojrzewanie funkcji wykonawczych. Giętkość 

poznawcza wzrasta już u dzieci czteroletnich, zaś istotny wzrost kontroli hamowania 

zachodzi dopiero u pięciolatków. U młodszych dzieci zdolność do rozwiązywania zadań 

poznawczych jest silnie skorelowana z poziomem funkcji wykonawczych,  

zaś u pięciolatków procesy te wydają się przebiegać niezależnie. 

  

mgr Małgorzata Zofia Kozłowska 

Skala CHEXI jako metoda wczesnej diagnozy funkcji  

wykonawczych u dzieci 

 

Streszczenie  

Dziecięca skala funkcji wykonawczych dla rodziców i nauczycieli (Childhood Executive 

Function Inventory – CHEXI) została skonstruowana w 2010 roku przez grupę 

szwedzkich badaczek (Thorell, Eninger, Brocki, and Bohlin). Skala została stworzona  

w celu umożliwienia diagnozy funkcji wykonawczych dzieci przedszkolnych oraz 



szkolnych (wczesne lata). CHEXI pozwala na wczesną diagnozę zaburzeń funkcji 

wykonawczych u dzieci, w tym ADHD. Skala CHEXI składa się z czterech podskali: 

pamięć robocza, planowanie, regulacja, inhibicja. Wynikiem w każdej podskali jest 

średnia ze wszystkich itemów wchodzących w skład danej podskali. Skala CHEXI została 

już zaadaptowana w języku angielskim, niemieckim, perskim, hiszpańskim i francuskim. 

Trwają prace nad wersją polską. 

 

mgr Natalia Józefacka-Szram 

Rozwój funkcji wykonawczych u dzieci 

 

Streszczenie  

Funkcje wykonawcze to zespół zdolności poznawczych na który, zgodnie z Miyake  

i Friedmann, składają się trzy podstawowe elementy: pamięć robocza, hamowanie, 

elastyczność poznawcza. Rozwój tych zdolności jest związany z rozwojem  

i dojrzewaniem struktur przedczołowych mózgu, które swoją pełną dojrzałość osiągają 

najpóźniej bo około 25-30 roku życia. Zważając na fakt, tak późnego osiągnięcia 

dojrzałości, większość badań koncentrowała się wokół dorosłych pacjentów. Początkowo 

byli to głównie pacjenci cierpiący na zespół czołowy, następnie badania koncentrowały 

się wokół zdrowych dorosłych. Dopiero od kilkunastu lat naukowcy bliżej przyglądają się 

rozwojowi poszczególnych elementów funkcji wykonawczych u dzieci. Rozwój funkcji 

wykonawczych przebiega w sposób powolny i nieharmonijny, poszczególne funkcje 

rozwijają się w różnym tempie i czasie. Najbardziej gwałtowny rozwój funkcji 

wykonawczych ma miejsce w wieku przedszkolnym, ocenia się go na okres od 4. do 6. 

roku życia, kiedy to mowa podstawowym narzędziem komunikacji staje się mowa. 

Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja aktualnych, nie zawsze zgodnych wyników 

badań mówiących o prawdopodobnym przebiegu rozwoju funkcji wykonawczych. 

 

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG 

dr Paulina Pawlicka 

Preferowany styl poznawczy jako moderator funkcjonowania pamięci 

wzrokowo-przestrzennej wśród dzieci z dysleksją i ADHD 

 

Streszczenie  

Względnie stały, generalny, preferowany sposób zachowania i funkcjonowania  

na płaszczyźnie poznawczej określany jest jako styl poznawczy. Istotą stylu poznawczego 

jest zróżnicowanie indywidualne w sposobach organizacji oraz przetwarzania informacji 

napływających z zewnątrz a także z osobistego doświadczenia. Styl poznawczy jest 

manifestacją sposobu poznawania i jest niezależny od treści poznawczych oraz poziomu 

sprawności funkcjonowania poznawczego. 

W związku z założeniem, że stosując określone style poznawcze można kompensować 

ograniczenia w sferze poznawczej, wykorzystując mocne strony, dzięki wybraniu 

najdogodniejszego sposobu funkcjonowania zdecydowano się poszukać ewentualnych 

związków stylów poznawczych z funkcjonowaniem pamięci wzrokowo-przestrzennej wśród 



dzieci z ADHD i dysleksją. 

W badaniach wzięło udział 240 dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej. Zgodnie  

z wyznaczonym celem badań brały w nich udział cztery grupy dzieci:  

 z podwójną diagnozą dysleksji i ADHD, 

 z izolowaną dysleksją,  

 z czystym ADHD,  

 bez zaburzeń rozwoju. 

W celu ceny poziomu funkcjonowania pamięci wzrokowej i wzrokowo przestrzennej 

wykorzystane zostały: Test Figury Złożonej Rey’a-Osterrietha, Rysowanie Zegara, podtest 

Pamięć Wzrokowo-Ruchowa z WMS-III. 

 

dr Andrzej Mirski  

dr Natalia Mirska 

mgr Witold Tomasz 

Neuromarkery w ADHD 

 

Streszczenie  

Celem wystąpienia jest omówienie najnowszych badań dotyczących neurofizjologicznych 

markerów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), 

którego diagnoza wciąż przysparza klinicystom trudności, szczególnie w zakresie 

diagnostyki różnicowej. Dlatego tak istotne są badania nad biomarkerami, które  

w obiektywny sposób mogą pomóc w prawidłowej diagnozie  ADHD. Dotychczasowe 

badania naukowe opisują głównie markery biochemiczne ADHD, takie jak: enzymy 

metaboliczne, obecność metali ciężkich, zawartość odpowiednich kwasów tłuszczowych, 

kortyzolu, MHP, MAO. Są to jednak markery  dosyć trudne i kosztowne w pobieraniu,  

a ich związki z ADHD, choć potwierdzone naukowo, nie są jednak jeszcze wystarczająco 

dobrze poznane. Dlatego za szczególnie ważny przełom należy uznać wprowadzenie 

neuromarkerów opartych na bezpośredniej obserwacji działania OUN i zachodzących  

w nim procesów. Dotyczy to takich technik diagnostycznych jak: QEEG i ERPs, a także 

zastosowania metody jaką jest neurofeedback. W tych ostatnich przypadkach można 

mówić nie tylko o dokładniejszej diagnozie, ale również o odpowiednio dobranej 

metodzie terapii. 

 

Wykład Plenarny 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek 

Zastosowanie skal jakości życia jako miernik przebiegu  

leczenia w neurologii 

 

Streszczenie  

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jakość życia człowieka 

(QOL) jest odczuwaniem własnego położenia życiowego w kontekście kultury i systemu 

wartości, a także w odniesieniu do stawianych sobie celów, oczekiwań i standardów. 

Pojęcie QOL stało się w ostatnim czasie ważnym miernikiem stanu zdrowia.  



WHO podkreśla, że pojęcie jakości życia jest pojemne i może być modyfikowane przez 

wiele czynników związanych ze zdrowiem fizycznym, stanem psychicznym, stopniem 

niezależności, relacjami społecznymi, a także osobistymi przekonaniami i ich 

odniesieniem do istotnych cech otaczającego środowiska. Definicja ta stanowi postawę 

dla konstruowania metod mierzących QOL w różnych dyscyplinach medycznych. 

Zastosowanie skal do badania jakości życia staje się standardową metodą wszechstronnej 

oceny osób z przewlekłymi chorobami, które mogą wpływać na elementy życia w bardzo 

wielu zakresach: psychicznym, fizycznym, społecznym, emocjonalnym, rodzinnym, 

zawodowym i ekonomicznym. Badanie QOL u chorych może wytyczać kierunek działań 

medycznych mających na celu poprawę globalnych wyników leczenia, jak i obniżenie 

indywidualnych oraz całościowych, społecznych kosztów leczenia. 

 

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 

dr Jarosław Michałowski 

dr hab. n. med. Bogdan Biedunkiewicz 

dr Alicja Dębska-Ślizień  

prof. dr hab. Bolesław Rutkowski 

Uwaga i funkcje wykonawcze u osób dializowanych:  

badania eksperymentalne 

 

Streszczenie 

Zaburzenia poznawcze, w szczególności problemy wykonawcze i deficyty uwagi, należą 

do często opisywanych następstw przewlekłej niewydolności nerek i związanej z nią 

dializoterapii. Dotychczasowe badania analizujące procesy uwagi i funkcje wykonawcze 

u osób dializowanych miały jednak charakter eksploracyjny. W konsekwencji nie jest 

jasne jakie konkretnie zaburzenia uwagi i dysfunkcje wykonawcze dominują w tej grupie 

chorych. Celem badań była ocena procesów uwagi i funkcji wykonawczych u osób  

z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych dializoterapii. W badaniach udział 

wzięło 15 pacjentów dializowanych oraz 15 osób zdrowych, dobranych pod względem 

wieku, płci, wykształcenia oraz ogólnego funkcjonowania poznawczego mierzonego 

Krótką Skalą Oceny Stanu Umysłowego (MMSE). Do oceny procesów uwagi i funkcji 

wykonawczych zastosowano zestaw komputerowych próby eksperymentalnych  

pochodzących z The Rottman-Baycrest Battery to Investigate Attention (ROBBIA). 

Przeprowadzone analizy wykazały, że w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, 

pacjenci poddawani dializoterapii przejawiają istotne deficyty w zakresie aktywacji  

i zdolności utrzymywania uwagi. W grupie tej nie stwierdzono natomiast problemów  

z monitorowaniem czy hamowaniem reakcji. Uzyskany profil wykonania zadań 

eksperymentalnych sugeruje, że patologiczne procesy związane z przewlekłą 

niewydolnością nerek i/lub dializoterapią mogą przede wszystkim prowadzić do rozwoju 

zmian funkcjonalno-strukturalnych w sieciach neuronowych obejmujących górno-

przyśrodkowe obszary płatów czołowych. 

 

   



dr Aleksandra Szulman-Wardal 

mgr Arkadiusz Mański 

Dziecko z achondroplazją w okresie niemowlęcym,  

wczesnym dzieciństwie i okresie szkolnym – wybrane aspekty 

skutecznego przebiegu praktyki rehabilitacyjnej 

 

Streszczenie 

Achondroplazja jest jedną z najczęściej występujących postaci dysplazji układu kostnego 

u ludzi. Patogeneza tej choroby pozostaje nieznana. W około 80% achondroplazja jest 

wynikiem powstania nowej mutacji (de novo). W tych przypadkach rodzice dzieci nie 

chorują. W pozostałych przypadkach choroba jest dziedziczona jako cecha autosomalna 

dominująca z pełną penetracją i małą zmiennością ekspresji. Autorzy prezentacji  podążali 

za rozwojem chłopca z achondroplazją i towarzyszyli mu w najważniejszych momentach 

rozwojowych warunkujących zdobywanie samodzielności i kształtowanie gotowości 

szkolnej. Wyniki tej długofalowej obserwacji prowadzonej w oparciu o m.in. Skalę 

Denver (SD) i Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową (MFDR) pozwoliły 

stworzyć niepowtarzalny obraz przebiegu rozwoju u tego chłopca. Nieliczne badania 

naukowe i doniesienia płynące od praktyków pokazują, że rehabilitacja dziecka  

z achondroplazją wymaga podejścia wielowymiarowego. Na każdych etapach rozwoju 

dziecka z achondroplazją konfiguracja i znaczenie poszczególnych osób rehabilitujących 

zmienia się. Uchwycenie tych procesów w przekonaniu autorów prezentacji pozwoli 

wypracować standardy skutecznej rehabilitacji. Z drugiej strony dziecko z achondroplazją 

jak zwierciadło pozwala wychwycić słabości stygmatyzacyjne tzw. osób pełnosprawnych, 

które je otaczają. Stąd bardzo istotne jest ciągłe podkreślanie mocnych stron tych dzieci, 

chociażby w obszarze rozwoju intelektualnego i myślenia logicznego. W ostatniej części 

prezentacji zostanie przybliżone pewne niewyjaśnione do tej pory zjawisko, które dosyć 

często u osób diagnozujących rozwój umysłowy tych dzieci powoduje, że wyniki badań 

diagnostycznych zostają niejednokrotnie istotnie zaniżane. 

 

dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, prof. US 
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dr hab. Agnieszka Samochowiec 

Charakterystyka dysfunkcji wykonawczych u osób  

ze schizofrenią deficytową 

 

Streszczenie 

Dysfunkcje wykonawcze w schizofrenii są szeroko opisywane. Obecnie toczy się szeroka 

dyskusja na temat tego, czy różne typy schizofrenii wiążą się ze specyficznymi 

zaburzeniami wykonawczymi i poznawczymi. Jedna z propozycji zakłada podział  

na schizofrenię deficytową (SD) i niedeficytową (SND). Sformułowano następujący cel 



badawczy: charakterystyka nasilenia zaburzeń funkcji wykonawczych u pacjentów z SD. 

Postawiono hipotezę badawczą: u osób z SD w porównaniu z pacjentami 

niedeficytowymi występują głębsze zaburzenia funkcji wykonawczych. W badaniu 

wzięło udział 98 chorych z zdiagnozowaną SD oraz 95 chorych z SND. Diagnoza 

schizofrenii została postawiona przez psychiatrę w oparciu o badanie lekarskie, wywiad 

oraz Kwestionariusz Zespołu Deficytowego. Grupy nie różniły się ze względu na wiek, 

lata edukacji oraz płeć. W badaniu wykorzystano komputerową wersję Testu Sortowania 

Kart z Wisconsin (WCST) oraz Testu Go No Go a także Test Łączenia Punktów (TMT), 

Test Nazw i Kolorów Stroopa (SCWT), Test Fluencji Słownej (TFS, wersja fonetyczna  

i semantyczna). Pacjenci z SD w porównaniu z pacjentami z SND uzyskali gorsze wyniki 

w: WCST (p<0,05), TMT (p<0,05) oraz SCWT (p<0,01). Natomiast grupy nie różniły się 

istotnie w wynikach TFS (obie wersje) oraz Teście Go No Go. Udało się potwierdzić 

częściowo hipotezę badawczą. Pacjenci deficytowi wykazują głębsze zaburzenia funkcji 

wykonawczych, w tym zdolności myślenia koncepcyjnego, elastyczności umysłowej, 

przerzutności uwagi oraz hamowania reakcji dominującej badanej testem werbalnym. 

 

dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz 

dr n. med. Dariusz Juchnowicz 

dr Paweł Krukow 

dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska 

lek. med. Marta Flis 

Komplikacje okołoporodowe jako czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii  

i determinanty późniejszego funkcjonowania intelektualnego  

– badania porównujące grupę pacjentów ze schizofrenią  

i ich zdrowe rodzeństwo 

 

Streszczenie 

Wprowadzenie. Chociaż udział czynników genetycznych w występowaniu podatności  

na schizofrenię szacowany jest na ok. 80%, obserwacje dotyczące zgodności 

zachorowania bliźniąt jednojajowych w wysokości 50% jednoznacznie wskazują na 

udział czynników środowiskowych w powstawaniu tego zaburzenia. Wśród zmiennych 

środowiskowych występowanie komplikacji okołoporodowych jest dobrze 

udokumentowanym czynnikiem podnoszącym ryzyko zachorowania na schizofrenię. 

Obserwacje dotyczące występowania w populacji ogólnej komplikacji okołoporodowych 

(KO), w tym hipoksji oraz niskiej masy urodzeniowej, wskazują na istnienie związku  

z późniejszym niższym poziomem funkcjonowania intelektualnego. Celem badania było 

porównanie występowania KO w grupie pacjentów chorujących na schizofrenię  

i w grupie ich zdrowego rodzeństwa oraz ocena związku obserwowanych KO  

z aktualnym funkcjonowaniem intelektualnym w obu badanych grupach. 

Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 43 pacjentów (X=27,02; SD=5,41)  

z rozpoznaniem schizofrenii wg ICD-10 w fazie remisji oraz grupę ich zdrowego 

rodzeństwa złożoną z 44 osób (X=26,60; SD=6,72). Protokół badania zakładał zebranie 

dokładnego wywiadu osobowego, wywiadu dotyczącego przebiegu choroby i leczenia, 



ocenę stanu psychicznego przy pomocy skali PANSS, ocenę poziomu intelektualnego 

przy pomocy skali WAIS-R(PL) oraz ocenę występowania komplikacji okołoporodowych 

przy pomocy Skali Parnasa. 

Wyniki: Stwierdzono występowanie istotnych różnic pomiędzy dwiema badanymi 

grupami w zakresie wszystkich 3 wskaźników Skali Parnasa (wskaźnika ciężkości, 

częstości i wyniku ogólnego dotyczącego KO). W odniesieniu do wskaźnika częstości 

istotne różnice  dotyczyły hipoksji, ciężkich chorób matki podczas ciąży, czasu porodu 

powyżej 48 godzin, zawału łożyska, rzucawki porodowej. Poziom funkcjonowania 

intelektualnego grupy pacjentów okazał się istotnie niższy od ich zdrowego rodzeństwa  

w zakresie Podtestu Zrozumienia, Klocków, Symbolu cyfr, wyniku Skali Bezsłownej  

i Pełnej. W grupie pacjentów zaobserwowano istnienie istotnych związków pomiędzy 

występowaniem komplikacji okołoporodowych i większością wskaźników WAIS-R.  

W grupie zdrowego rodzeństwa związki te dotyczyły jedynie wskaźnika Słownik  

i Arytmetyka oraz Podskali Słownej oraz Skali Pełnej. 

Wnioski: Różnice w występowaniu komplikacji okołoporodowych pomiędzy grupą 

pacjentów i ich zdrowego rodzeństwa potwierdzają istotny udział czynników 

środowiskowych w etiologii schizofrenii. Oddziaływanie niekorzystnych czynników  

na rozwój CUN dziecka w okresie okołoporodowym wiąże się z uzyskiwaniem w okresie 

dojrzałości gorszych wyników w skali WAIS-R w obu badanych grupach. W grupie 

pacjentów odnotowano większą liczbę obserwowanych korelacji przy równocześnie ich 

większej sile, co można tłumaczyć bardziej rozległymi lub poważniejszymi zakłóceniami  

rozwoju mózgu pod wpływem komplikacji okołoporodowych. Wyniki niniejszego 

badania wpisują się w nurt badań potwierdzających teorię neurorozwojową schizofrenii. 
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Zaburzenia funkcji wykonawczych u pacjentów  

po operacji neurochirurgicznej móżdżku 

 

Streszczenie 

Wcześniej móżdżek postrzegany był głównie jako struktura modyfikująca działanie 

elementów ośrodkowego układu nerwowego związanych bezpośrednio z czynnościami 

motorycznymi organizmu. Obecnie pojawiają się jednak doniesienia naukowe wskazujące 

na jego istotną rolę w złożonych procesach regulacji zachowania człowieka. 

Celem podjętych badań była charakterystyka funkcji wykonawczych u osób po zabiegach 

neurochirurgicznych w obrębie móżdżku. Postawiono hipotezę: u pacjentów po zabiegach 

neurochirurgicznych w obrębie móżdżku występują zaburzenia funkcji wykonawczych. 

W badaniu wzięło udział 30 pacjentów leczonych w Klinice Neurochirurgii  

i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie z powodu zmian 

nowotworowych w obrębie móżdżku, poddanych zabiegowi operacyjnego usunięcia 



zmian patologicznych. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych neurologicznie  

i psychicznie. Grupy nie różniły się istotnie ze względu na wiek, liczbę lat nauki oraz 

płeć. W badaniu wykorzystano Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST), Test Nazw  

i Kolorów Stroopa (SCWT) oraz dwa podtesty ze Skali Inteligencji Wechslera dla 

Dorosłych: Test Powtarzania Cyfr (TPC, wersja wspak) oraz Test Klocki (TK). Pacjenci  

z patologią móżdżku operowani neurochirurgicznie w porównaniu z osobami z grupy 

kontrolnej uzyskali gorsze wyniki w WCST (p<0,01), SCWT (p<0,01), w TPC (p<0,001). 

Nie wykazano różnic między grupami w TK. Pacjenci z patologią móżdżku przejawiają 

zaburzenia funkcji wykonawczych. 

 

Wykład Plenarny 

prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa 

Doświadczenia Wilhelma Brasse w obozie Auschwitz-Birkenau: 

Pamięć i funkcje wykonawcze 

 

Streszczenie 

W referacie zostaną przedstawione badania  nad pamięcią fotograficzną doświadczeń 

obozowych, prezentowaną przez  słynnego obozowego fotografa Auschwitz Wilhelma 

Brasse. Dzięki tej pracy neuropsycholodzy mogą lepiej zrozumieć istotę zaburzeń 

pamięci fotograficznej, która może być silnie modelowana przez traumatyczne doznania  

z obozu koncentracyjnego, które są tak silne, że stale wracają przed oczy słynnemu 

portreciście do dziś i których nie może zapomnieć i jak sam stwierdza, nie zapomni nigdy, 

aż do śmierci. Badania te pozwalają również pełniej zrozumieć związek tego rodzaju 

pamięci z najogólniej rozumianymi funkcjami wykonawczymi, które decydują o tym,  

że jesteśmy ludźmi (Stuss & Levine, 2002). 

 

prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska 

Selektywne oszczędzanie nazw własnych w afazji 

 

Streszczenie 

Przedmiotem wystąpienia jest prezentacja selektywnie zachowanego u pacjenta z afazją 

dostępu do słownika mentalnego w zakresie rzeczowników własnych z całkowitym 

brakiem dostępu do leksykonu rzeczowników pospolitych. Przypadki oszczędzania nazw 

własnych jako elementu tzw. podwójnej dysocjacji po raz pierwszy opisano w 1978 roku. 

W porównaniu z anomią proprialną zdolność aktualizowania nazw własnych  

z towarzyszącą  anomią nazw pospolitych należy do zjawisk mniej przejrzystych.  

To fenomen niejednorodny i dostatecznie nierozpoznany. Celem referatu jest porównanie 

deficytów pacjenta R.B. z opisanymi w literaturze rzadkimi przypadkami zachowanej 

zdolności wyszukiwania nazw własnych przy zaburzeniu umiejętności aktualizowania 

apelatywów. Następnie na tej podstawie omówiony zostanie model wyszukiwania nazw 

własnych (architektura leksykonu mentalnego). 
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Neurometaboliczne uwarunkowania szybkości przetwarzania informacji 

u pacjentów ze schizofrenią i ich zdrowego rodzeństwa 

 

Streszczenie  

Zainteresowanie wymiarem szybkości przetwarzania informacji w schizofrenii wynika także 

z tego, że w badaniach neuropoznawczych nad wymienioną chorobą uzyskano wyniki 

wskazujące, że spowolnienie przetwarzania informacji obserwowane jest często przed 

wystąpieniem osiowych objawów psychotycznych, jest relatywnie niezależne  

od przyjmowanej farmakoterapii i na jego podstawie można oceniać (z określonym 

prawdopodobieństwem) jakość funkcjonowania i kompetencje przystosowawcze pacjentów 

w okresach remisji.  

Celem badania była eksploracja odnośnie potencjalnych korelatów przeliczonego wskaźnika 

szybkości przetwarzania informacji ze wartościami neurometabolicznymi uzyskiwanymi  

za pomocą spektroskopii 
1
H MRS. Wzięto pod uwagę okolice korowe, podkorowe skupiska 

istoty szarej oraz istotę białą, skupiono się na neurometabolitach, których wartości już 

wcześniej w literaturze światowej łączono z efektywnością funkcji poznawczych,  

tj.: N-acetyloasparaginianem uznawanym za marker wydolności metabolicznej komórek, 

Kreatyniną – wskaźnikiem parametru energetycznego komórek i zdrowia istoty białej oraz 

Choliną, określaną jako marker obrotu błonowego komórek. Zbadano grupę kliniczną  

42 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz kontrolną grupę 37 osób ich zdrowego 

rodzeństwa.  

W grupie klinicznej zidentyfikowano wiele korelacji między szybkością przetwarzania 

informacji (istotnie obniżoną w stosunku do grupy rodzeństwa) ze wszystkim badanymi 

neurometabolitami zlokalizowanymi w istocie białej, wzgórzu i jądrach podstawy, natomiast 

nie odnotowano takich związków z żadnym obszarem korowym, hipokampem ani 

móżdżkiem. W grupie kontrolnej zdrowego rodzeństwa związki te były nieliczne i dotyczyły 

tylko pojedynczych struktur podkorowych. Podsumowując można stwierdzić, że szybkość 

przetwarzania informacji jest istotnie związana z wybranymi obszarami podkorowymi  

i wieloma systemami metabolizmu mózgu w schizofrenii, jednocześnie w grupie kontrolnej 

osób zdrowych związki te wydają się mniej swoiste.   

 

dr Olga Jauer-Niworowska 

Motoryka aparatu mowy i przetwarzanie treści językowych  

u osób z chorobą Parkinsona – doniesienie z badań własnych 

Streszczenie 

Wystąpienie dotyczyć będzie stanu mowy osób z chorobą Parkinsona. Autorka zanalizuje 

możliwości przetwarzania treści językowych i stan motoryki aparatu mowy opisując 

patomechanizm obserwowanych objawów zaburzeń. Wystąpienie stanowi doniesienie  

z badań własnych. 



dr Anna A. Nogaj  

dr n. med. Anna Rasmus 

 

Analiza koherencji QEEG w trakcie realizacji  

Testu Inteligencji Muzycznej Herberta Winga 

 

Streszczenie 

Wyniki licznych badań naukowych wskazują na szereg neuroanatomicznych zmian będących 

efektem regularnego treningu muzycznego, który łączy w sobie zarówno naukę gry  

na instrumentach muzycznych jak i wiedzę wynikającą z realizacji zajęć teoretyczno-

muzycznych. W związku z tym, profesjonalni muzycy przejawiają odmienną aktywność 

wielu struktur mózgowych w procesie wykonywania zadań muzycznych jak i nie-

muzycznych. Doświadczenia neuropsychologów muzyki stanowiły inspirację do podjęcia 

badań z zakresu analizy koherencji QEEG w procesie realizacji Testu Inteligencji Muzycznej 

Herberta Winga, który mierzy zarówno podstawowe wymiary zdolności słuchowych (słuch 

analityczny, słuch wysokościowy, pamięć melodyczną) oraz zdolność do estetycznej oceny 

muzyki (w zakresie rytmu, harmonii, dynamiki i artykulacji). Autorki podjęły się realizacji 

badań pilotażowych wśród profesjonalnych muzyków, które stanowią próbę oszacowania 

aktywności mózgu w trakcie podstawowych słuchowych zadań muzycznych jak i w procesie 

estetycznej oceny muzyki. 

 

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS 

dr Marek Graczyk 

Marcin Kwiatkowski 

Neurotechnologie w psychologii sportu 

 

Streszczenie 

We współczesnym sporcie stale rośnie znaczenie neurotechnologii w kształtowaniu zarówno 

kompetencji osobistych (samokontrola, samowiedza, samoocena, samorealizacja)  

i społecznych (empatia, komunikacja interpersonalna, asertywność), jak również 

umiejętności technicznych (warunkowanych przez procesy poznawcze takie jak koncentracja 

uwagi wykonawczej, koordynacja sensomotoryczna, szybkość, trafność, precyzja decyzji  

i ruchów), a nawet taktycznych (istotnych przy wzroście przeglądu sytuacji, zdolnościach 

rozumienia strategii własnych oraz przeciwnika, wyborze najlepszych często nietypowych 

rozwiązań).  

Obecnie, wykorzystywanych jest wiele metod badania mózgu. Należą do nich 

elektroencefalografia (EEG), pozytronowa tomografia emisyjna (PET), przezczaszkowa 

stymulacja magnetyczna (TMS) oraz funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI). Metody 

neuroobrazowania, pozwalające na obserwację czynności mózgu podczas przeprowadzania 

dowolnych procesów, przyczyniają się do wyjaśniania wielu zagadnień z zakresu 

funkcjonowania mózgu. Najnowsze neurotechnologie umożliwiają coraz dokładniejszą 

lokalizację struktur mózgowych aktywnych podczas dokonywania dowolnych operacji 

mentalnych sportowców.  



Wydaje się, że w przyszłości jeszcze większego znaczenia nabiorą metody biofeedbacku  

i neurofeedbacku. Stosowanie ich w praktyce polskiego sportu jest ciągle pożądaną praktyką 

podnoszenia wydajności mentalnej sportowców. Dzięki zastosowaniu coraz bardziej 

zaawansowanych technologii, zawodnik, trener i psycholog mogą wspólnie  monitorować 

wybrane procesy fizjologiczne. Dla psychologów sportu neurofeedback staje się nowoczesną 

technologią posiadającą potencjał do poprawy ww. kompetencji IE, ale także sprawności 

psychomotorycznej oraz psychofizjologicznej, jak również, co jest niezwykle ważne  

w sporcie, do podnoszenia efektów restytucji oraz szybkiej regeneracji psychosomatycznej   

i rehabilitacji pourazowej.  

  

mgr Jakub Kowalczyk 

mgr Maria Łuckoś 

mgr Barbara Zarańska 

mgr Jakub Komendziński 

Wpływ terapii EEG Biofeedback na funkcjonowanie poznawcze  

oraz postępy sportowe zawodniczki boksu amatorskiego 

 

Streszczenie 

Celem pracy jest ocena wpływu terapii EEG Biofeedback na funkcjonowanie poznawcze 

oraz postępy sportowe zawodniczki boksu amatorskiego. Badaną jest 30 letnia, 

doświadczona, zawodniczka boksu amatorskiego, która zgłosiła się do terapii EEG 

Biofeedback  w celu poprawy swojego funkcjonowania poznawczego oraz postępów  

w sporcie. W celu pomiaru funkcji poznawczych zastosowano między innymi NeuroTrax: 

Interakcyjne Testy Komputerowe Mindstreams™ oraz  wybrane testy z Baterii Badania 

Pamięci Wechslera – WMS III. Celem treningu EEG Biofeedback jest próba 

wzmocnienia fal beta oraz SMR oraz redukcja amplitudy fal theta. Istotnym elementem 

przeprowadzanego badania jest poddanie zawodniczki ilościowemu badaniu aktywności 

mózgu (QEEG) wraz z przeprowadzaniem procedury potencjałów związanych  

z wydarzeniem (ERPs) zarówno przed jak również po przeprowadzonym treningu 

neurofeedback. W referacie zaprezentowane zostaną wyniki zawodniczki, które zostaną 

poddane dyskusji w świetle z najnowszymi osiągnięciami literatury przedmiotu. 

 

mgr Barbara Zarańska 

dr Roman Tymański 

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS 

Wybrane wskaźniki QEEG a efektywność gry koszykarzy Euroligi 

 

Streszczenie 

W naukach o sporcie wciąż poszukuje się sposobów przewidywania potencjalnych 

osiągnięć zawodników. Jedną z takim metod może być analiza aktywności elektrycznej 

mózgu sportowca. Przedmiotem badań będzie próba opisania wybranych parametrów 

neurofizjologicznych, mogących mieć znaczenie w osiąganiu wysokich wyników 

sportowych oraz w efektywności gry w koszykówce, mierzonej wskaźnikiem „Eval”.  



Do określenia wskaźników neurofizjologicznych zastosowano metodę ilościowej 

elektroencefalografii (QEEG). Rejestrację sygnału EEG przeprowadzono w punkcie Cz 

zgodnie z systemem lokalizacji elektrod 10-20. Badanie przeprowadzono za pomocą 

kodera FlexCompInfinity, z użyciem sensora EEG-Z z wbudowaną funkcją pomiaru 

impedancji. W badaniach wzięły udział dwie grupy osób: (1) koszykarze: zawodnicy 

Euroligi oraz reprezentanci Polski oraz (2) studenci Akademii Wychowania Fizycznego  

i Sportu w Gdańsku. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na istotną rolę parametrów 

neurofizjologicznych w przewidywaniu osiągnięć i efektywności gry u koszykarzy. 

  

dr Dominika Wilczyska 

mgr Barbara Zarańska 

dr Marek Graczyk 

inż. Dariusz Skorupa  

QEEG w diagnostyce osiągnięć i profilaktyce urazów głowy 

 

Streszczenie 

Badacze pracujący w obszarze sportu szukają sposobów, za pomocą których można 

przewidzieć potencjalne osiągnięcia sportowe oraz stosować profilaktykę przed 

przetrenowaniem czy urazami wynikającymi ze specyfiki uprawianej dyscypliny.   

Jednym z takim sposobów jest badanie aktywności elektrycznej mózgu, wykonywane  

za pomocą aparatu elektroencefalograficznego tzw. EEG. Pierwsze badania EEG  

u bokserów wykonywano już w latach 50-tych XX wieku. Obecnie, zakresy 

poszczególnych pasm w różnych badaniach różnią się od siebie w zależności  

od przyjętych założeń teoretycznych. W trakcie analizy QEEG istnieje możliwość 

wyliczenia tzw. wskaźników, które oznaczają stosunek jednej fali do drugiej. Najczęściej 

są to wskaźniki Theta/Beta oraz Theta/SMR oznaczające stosunek tzw. fal wolnych do fal 

szybkich. Wskaźniki Theta/Beta i Theta/SMR mają związek z wysoką koncentracją  

i uwagą, redukcją zbędnego napięcia i lęku. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na istotną 

rolę parametrów neurofizjologicznych w przewidywaniu wyników sportowych 

zawodników uprawiających boks amatorski, jak również następstw urazów wynikających 

ze specyfiki tej dyscypliny. 

 

dr Kamila Litwic-Kaminska 

dr Maciej Michalak 

Katarzyna Cywka 

Maja Bilicka 

Różnice w zakresie wybranych funkcji psychomotorycznych u uczniów 

klas sportowych i niesportowych 

 

Streszczenie 

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się nie tylko dobremu przygotowaniu fizycznemu 

sportowców, ale także rozwijaniu umiejętności psychologicznych. Celem prezentowanej 

pracy jest sprawdzenie czy młodzież uprawiająca sport (uczęszczająca do klasy 



sportowej) różni się w zakresie koncentracji uwagi i czasów reakcji prostej i złożonej  

od młodzieży z klas niesportowych. Zbadano łącznie 183 uczniów (gimnazjum  

i liceum). W badaniach zastosowano Test d2, refleksomierz oraz aparat krzyżowy. 

Wykazano, że młodzież z klas sportowych różni się w zakresie czasów reakcji  

od młodzieży nie uprawiającej wyczynowo sportu. Ponadto stwierdzono, że osoby, które 

uzyskiwały wyższe wyniki w zakresie zdolności spostrzegania oraz zdolności 

koncentracji uwagi osiągały krótsze czasy reakcji w zakresie koordynacji wzrokowo-

ruchowej oraz popełniały mniej błędów. Natomiast krótsze czasy reakcji prostej i złożonej 

wiązały się z lepszym wykonaniem testu koncentracji tylko w grupach sportowych. 

 

dr hab. Henryk Knapik, prof. AWF 

Dlaczego w sukcesie jest tak mało sukcesu a tak wiele porażki? 

 

Streszczenie 

Referat dotyczy tematyki doboru właściwych wskazujących na motywy i warunkujących 

skuteczność działania słów zarówno przez sportowców, trenerów, działaczy sportowych, 

komentatorów jak również przez inne osoby z tego kręgu, a także przez tak zwanych przeciętnych 

obywateli. Najnowsze badania wykazały, że istotnym elementem sukcesu jest świadomość 

prawdziwych motywów naszego postępowania, a w przypadku gdy są nieprawidłowe, również 

ich korygowanie. Nasze słowa są odzwierciedleniem naszych myśli i naszych prawdziwych 

intencji. Słuchając wystąpień sportowców w audycji radiowej czy w telewizji, którzy zdobyli 

znaczące osiągnięcia; medale na mistrzostwach różnych szczebli, słyszy się co mówią o swoich 

osiągnięciach i drodze prowadzącej do tego celu. Najczęściej pojawiającym się określeniem jest; 

„starałem się”, „zmagałem się” czy „usiłowałem” a nawet w przypadku sukcesu (miejsca 

medalowego), pojawiają się niestety najczęściej określenia; „udało mi się”. Pamiętając, że żyjemy  

w świecie metafor, i to one charakteryzują nasze myślenie i działanie, należy stwierdzić,  

że najczęściej używane przez zawodników, trenerów, działaczy i komentatorów, są słowa z kategorii 

metafor; praca, walka i wojna. Dlaczego tak mało jest słów z kategorii; zabawa, doskonalenie, 

dopuszczając takie określenia jak; rywalizacja czy konfrontacja. 

 

Wykład Plenarny 

prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek 

Analiza syndromologiczna a wieloznaczność objawów 

 

Streszczenie 

Autor zwraca uwagę na trudności diagnostyczne związane z wieloznacznością objawów 

zaburzeń obserwowanych w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu mózgu. Wieloznaczność  

ta przejawia się w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim pamiętać należy, że mózgowie 

stanowi złożony system funkcjonalny i uszkodzenie jednego z podsystemów prowadzi  

do reorganizacji całego układu. W rezultacie wiele obserwowanych objawów ma charakter 

wtórny niepowiązany bezpośrednio z miejscem uszkodzenia. W praktyce oznacza to nową 

jakość funkcjonowania nie tylko Ośrodkowego Układu Nerwowego, lecz pacjenta jako 

osoby. Dlatego też Łuria podkreślał konieczność wyodrębnienia defektu podstawowego 



poprzez dokonanie dokładnej analizy obserwowanych zaburzeń. Podobne podejście stosuje 

się w podejściu mikrogenetycznym, w którym wskazuje się, iż objaw wskazuje  

na zakłócenie jednej, dwu lub kilku faz wchodzących w skład określonego stanu mózgu. 

Następną trudnością w ocenie aktualnego stanu pacjenta jest zmienność objawów, która 

wiąże się z dynamiką przebiegu procesu chorobowego. Ponadto u klinicystów obserwuje się 

tendencję do koncentrowania się na głównym zespole objawów i pomijaniu innych.  

W wyniku tego postawienie na przykład diagnozy schizofrenii powoduje, że pomija się 

ewidentne objawy depresji, co wywiera negatywny wpływ na leczenie pacjenta.  

Mało przydatne okazują się gotowe schematy diagnostyczne, takie jak DSM lub DCI, gdyż – 

jak ukazano w niniejszym doniesieniu – nie stanowią one wystarczającego zabezpieczenia 

przed popełnieniem pomyłki diagnostycznej, Istotne znaczenie ma bowiem dotarcie  

do charakteru obserwowanych objawów a nie ich uszeregowanie. 

 

mgr Agnieszka Kwiatkowska  

Diagnoza neuropsychologiczna i neurologopedyczna  

osób z obniżoną świadomością przy wykorzystaniu systemu C-Eye 

 

Streszczenie 

Wzrasta liczba osób, które są w śpiączce po urazie czaszkowo-mózgowym czy 

niedotlenieniu mózgu. Zdarza się, że po wybudzeniu ze śpiączki nie odzyskują całkowitej 

świadomości. Często z porażeniem czterokończynowym i afonią, pozornie bez 

logicznego kontaktu są błędnie diagnozowane jako znajdujące się w stanie 

wegetatywnym. Przekreśla to szansę na efektywną rehabilitację i poszukiwanie dróg 

komunikacji. Przyjmując koncepcję darwinizmu neuronalnego i neuroplastyczności 

mózgu wiemy, że podjęcie jak najwcześniejszej neurorehabilitacji może pomóc tym 

osobom w powrocie do zdrowia, a przynajmniej do poprawienia jakości ich życia, 

chociaż poprzez możliwość komunikacji pozawerbalnej. System C-Eye wykorzystuję 

zachowaną, często jedyną ścieżkę neuronalną odprowadzającą sygnały motoryczne  

do mięśni szkieletowych, czyli ruch gałki ocznej. Umożliwia to diagnozę świadomości  

i funkcji poznawczych osób pozornie bez logicznego kontaktu, a tym samym stworzenie 

indywidualnego programu neurorehabilitacji. 

 

dr n. med. Anna Rasmus, mgr Anna Krajewska  

Badanie funkcji poznawczych u dzieci wybudzanych  

z pourazowej śpiączki 

 

Streszczenie 

Okres wybudzania z pourazowej śpiączki dzieci jest w praktyce  neuropsychologicznej  

w Polsce ogromnym wyzwaniem. Mimo iż obserwuje się stały wzrost osób, którym 

rozwój medycyny pomógł przeżyć ciężki komunikacyjny uraz, niestety rozwój 

wystandaryzowanych metod diagnostyczno-terapeutycznych jest wciąż niewystarczający. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie procesu diagnostycznego funkcjonowania 

poznawczego u dzieci po ciężkich urazach mózgu w fazie wybudzania ze śpiączki.  



dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka 

Onkologopedia w neuropsychologii  
 

Streszczenie 

Onkologopedia to nowa specjalność logopedyczna, której przedmiotem badań są zaburzenia 

mowy, języka, komunikacji oraz czynności prymarnych powstałych na skutek choroby 

nowotworowej lub w konsekwencji jej leczenia. Niesienie pomocy osobie z zaburzeniami 

poznawczymi wymaga wsparcia i zaangażowania w proces terapeutyczny ze strony wielu 

specjalistów. Nowotwory mózgu często stają się przyczyną trudności w myśleniu, pamięci, 

uczeniu się, a także tworzeniu mowy. Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie 

onkologopedii jako nowej specjalności oraz wskazanie obszaru do pracy zarówno dla 

neuropsychologa, jak i onkologopedy. 

 

mgr Paulina Andryszak 

dr Monika Wiłkość 

dr n. med. Bogdan Żurawski 

dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW 

Fleuncja słowna u kobiet z rakiem piersi poddawanych chemioterapii 

 

Streszczenie 

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań oceniających wpływ chemioterapii  

na fluencję słowną są niejednoznaczne: w dwóch spośród sześciu badań stwierdzono 

pogorszenie płynności słownej po zastosowaniu chemioterapii. Celem badania była ocena 

płynności słownej u kobiet z rakiem piersi poddawanych chemioterapii przy pomocy testu 

fluencji semantycznej i fonetycznej. Badanie przeprowadzone zostało trzykrotnie  

u 31 kobiet z rakiem piersi zakwalifikowanych do chemioterapii uzupełniającej:  

T1 – przed rozpoczęciem chemioterapii uzupełniającej, T2 – w połowie chemioterapii  

(po 2 cyklu leczenia), T3 – po zakończeniu chemioterapii (do 30 dni po zakończeniu 

ostatniego cyklu chemioterapii). Badanie przeprowadzono również u 30 kobiet zdrowych 

z grupy kontrolnej. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki analizy liczby 

słów wypowiadanych zgodnie z kryterium semantycznym i fonetycznym, a także liczby 

klasterów, ich średniej wielkości oraz liczby przełączeń między nimi. 

  

mgr Ilona Poćwierz-Marciniak  

Wpływ muzykoterapii na funkcjonowanie emocjonalne pacjentów  

po udarze mózgu – badania pilotażowe 

 

Streszczenie 

Udar mózgu, jedna z częstszych chorób wieku podeszłego, powoduje wiele poważnych 

następstw. Osoby po udarze doświadczają często nie tylko niepełnosprawności ruchowej 

czy zaburzeń funkcji poznawczych, ale mają też problemy w emocjonalnym 

przystosowaniu się do choroby i jej konsekwencji. Jedną z form pomocy w tym względzie 

może być muzykoterapia. W stanowiącym część projektu doktorskiego badaniu 



pilotażowym, w którym wzięło udział 19 pacjentów po udarze mózgu,  sprawdzano 

wpływ udziału w muzykoterapii na wybrane aspekty funkcjonowania psychicznego. 

Autorski program muzykoterapeutyczny  miał charakter indywidualnych sesji oraz 

obejmował 10 spotkań. Wyniki wskazują, że pomimo podobnego stopnia wsparcia 

społecznego oraz poprawy sprawności ruchowej pacjenci z grupy eksperymentalnej  

w porównaniu z grupą kontrolną oceniają wyżej swoją jakość życia, wykazują niższy 

poziom tłumienia lęku, wyższy poziom akceptacji choroby, zwiększony poziom radzenia 

sobie z chorobą poprzez rozwiązywanie problemów oraz większe uwewnętrznienie 

poczucia kontroli nad swoim zdrowiem. Ponadto uczestnictwo w muzykoterapii 

wywołało efekty krótkoterminowe w postaci poprawy nastroju. Nie zaobserwowano 

statystycznie istotnych różnic międzygrupowych  w poziomie przeżywanego lęku, 

depresji, rozdrażnienia, kontroli gniewu i depresji, w sposobach radzenia sobie z chorobą 

poprzez nastawienie na przeżywanie emocji i unikanie, oraz umiejscowieniu kontroli 

zdrowia w czynnikach zewnętrznych. Uzyskane w pilotażu rezultaty implikują wiele 

korzyści praktycznych dla pacjentów, wymagają jednak potwierdzenia na większej grupie 

badanych osób. 

 

dr Ewa Sygit-Kowalkowska 

Zaburzenia zdrowia i stanu emocjonalnego osoby  

dotkniętej przestępstwem – ocena osobowego źródła dowodowego 

 

Streszczenie 

Osoby dotknięte przestępstwem (zarówno ze statusem osoby pokrzywdzonej, jak i świadka) 

doświadczają stanów silnych przeżyć, co wpływa na ich funkcjonowanie poznawcze, 

zdrowotne, emocjonalne. Biorąc pod uwagę wiedzę psychologiczną na ten temat, praca 

biegłego psychologa w toku postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, 

winna uwzględniać potencjalne konsekwencje jakie – dla oceny zeznań – mogą wynikać  

z faktu dotknięcia przestępstwem. Sytuacja oceny osobowego źródła dowodowego pod 

kątem prawdziwości i wiarygodności (zeznań świadka, pokrzywdzonego) stanowić może 

żmudną czynność w ramach opiniowania sądowego. Wiedza na temat funkcjonowania 

poznawczego osób doświadczających sytuacji przemocy, zaburzeń psychicznych na tle 

doświadczeń stresowych – to tylko niektóre kwestie, które winny być brane pod uwagę  

w pracy wynikającej ze zlecenia sądu, prokuratury.   

Referat ma na celu przedstawić te osiągnięcia z zakresu wiedzy psychologicznej, które 

należy brać pod uwagę w toku pracy biegłego sądowego.  

 

mgr Dagmara Boruc  

Formy terapii skazanych  

z diagnozą narcystycznego zaburzenia osobowości 

 

Streszczenie 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 

(International Classification of Diseases 10
th

 Revision – ICD-10) nie precyzuje kryteriów 



rozpoznawania osobowości narcystycznej. Warto również  wspomnieć, iż zalicza się ono 

do innych nieokreślonych zaburzeń osobowości (F60.8), które włączone zostało do grupy 

wraz z osobowością niedojrzałą oraz bierno-agresywną. Warunkiem rozpoznania jest 

spełnienie ogólnych kryteriów zaburzenia osobowości. Ogólne kryteria rozpoznania 

narcystycznego zaburzenia osobowości  to: 

 utrwalone wzorce przeżywania i zachowania osoby, które jako całość wyraźnie 

odbiegają od zakresu kulturowo oczekiwanego i akceptowanego czyli od tzw. 

„normy”; dewiacja taka musi się przejawiać w przynajmniej dwóch obszarach 

i dotyczyć: (a) procesów poznawczych – czyli sposobów spostrzegania 

i interpretowania ludzi, rzeczy i wydarzeń, uczuciowości, panowania nad 

impulsami i nagradzania potrzeb, (b) i/lub sposobu odnoszenia się do innych 

i postępowania w sytuacjach międzyludzkich, 

 dewiacja przejawiająca  się w  nieelastycznym oraz nie przystosowawczym 

zachowaniu, 

 doznawanie indywidualnego cierpienia, 

 wywieranie niepożądanego wpływu na najbliższe oraz dalsze otoczenie jednostki, 

 problematyczne cechy są stabilne, 

 długi czas trwania; rozpoczynają się zwykle w okresie późnego dzieciństwa lub 

wieku młodzieńczym i trwają w wieku dojrzałym. 

Jednostki z diagnozą narcystycznego zaburzenia osobowości poddawane są najczęściej 

psychoterapii psychodynamicznej (z nurtu psychoanalitycznego). W sytuacjach 

niebezpiecznych, w których jednostka zagraża sobie bądź innym osobom wymagane jest 

zastosowanie farmakoterapii. Ma ona charakter doraźny i objawowy, co oznacza, iż ma  

za zadanie oddziaływać na poszczególne objawy dekompensacji stanu psychicznego,  

np. lęk, wahania nastroju czy depresje. 

 

dr Beata Ledwoch 

dr n. med. Anna Rasmus 

Sytuacja chorych neurologicznie pokrzywdzonych przestępstwem 

seksualnym w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego 

 

Streszczenie 

Znowelizowany kodeks postępowania karnego zasadniczo zmienia sytuację procesową 

ofiar przestępstw seksualnych. Wśród nich szczególną grupę stanowią osoby dorosłe  

z dysfunkcjami mózgowymi, które występują w roli pokrzywdzonej/pokrzywdzonego. 

Intencją znowelizowanego KPK było zminimalizowanie traumy przesłuchania i składania 

zeznań, przez które muszą przechodzić. W naszej prezentacji spróbujemy odpowiedzieć 

na pytanie, na ile nowa legislacja spełnia oczekiwania ofiar chorych neurologicznie? 

Objawy  ich dysfunkcji mózgowych pogłębionych dodatkowo przez traumę przestępstwa 

seksualnego zostaną omówione w kontekście nowych trybów przesłuchania, odbierania 

zawiadomienia o przestępstwie, standardów miejsca i prowadzenia badań sądowych oraz 

istotnych zadań stojących przed biegłymi. 

 



dr Natalia Mirska 

Społeczne funkcjonowanie osób po operacjach neurochirurgicznych 

mózgowia – studium przypadku 

 

Streszczenie 

Z roku na rok wzrasta liczba osób z urazami mózgu, które wymagają interwencji 

neurochirurgicznej. Dzięki postępom medycyny coraz większej liczbie osób udaje się 

przeżyć wypadek, tym samym kliniki stoją przed wielkim wyzwaniem jakim jest 

usprawnianie takich pacjentów i pomoc im w powrocie do społeczeństwa. Celem 

wystąpienia będzie zaprezentowanie studium przypadku pacjenta lat 27 po operacji 

neurochirurgicznej, przeprowadzonej w wyniku uszkodzenia kory mózgowej obu półkul 

po upadku z wysokości. U pacjenta w kolejnych latach po urazie narastały zaburzenia 

zachowania formujące zespół czołowy, uniemożliwiając mu przystosowanie się do życia 

społecznego oraz narażając go na konflikty z prawem.  Pacjenta poddano programowi 

wczesnej rehabilitacji neuropsychologicznej (Pąchalska, 2008) modyfikując odpowiednio 

zadania do potrzeb pacjenta w zakresie zaburzeń emocjonalnych i zachowania. W wyniku 

zastosowanego programu terapii u pacjenta uzyskano znaczną poprawę w zakresie funkcji 

emocjonalnych i zachowania a w związku z tym i jakości życia. Pacjent podjął na nowo 

pracę zawodową oraz ożenił się. Wyniki zostaną zinterpretowane z godnie z teorią 

mikrogenetyczną (Pąchalska, 2007). 

 

Wykład plenarny 

prof. zw. dr hab. med. Jan Talar 

Śpiączka: Możliwości nowoczesnej terapii 

 

Streszczenie 

W referacie zostaną zaprezentowane możliwości nowoczesnej terapii osób wybudzanych  

ze  śpiączki, w tym stosowana w własnej praktyce klinicznej przezczaszkowa stymulacja 

magnetyczna (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) – nieinwazyjna metoda 

powodująca depolaryzację i hyperpolaryzację neuronów. TMS korzysta z indukcji 

elektromagnetycznej w celu wywołania słabego napięcia elektrycznego przy pomocy szybko 

zmieniającego się pola magnetycznego. Może to powodować aktywność w poszczególnych 

częściach mózgu pozwalającego na badanie funkcjonowania mózgu i jego połączeń. 

Odmiana TMS, powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), była 

testowana jako urządzenie stosowane w terapii wielu zaburzeń neurologicznych  

i psychiatrycznych w tym również osób po urazach mózgu wybudzanych z długotrwałej 

śpiączki. W dyskusji poruszę problem związku wczesnej oraz systematycznej stymulacji  

z efektami uzyskanymi przez tych pacjentów. 

 



Wykład i warsztat 

prof. dr hab. Henryk Knapik 

Połączona Holistyczna Senso-Motoryczna Stymulacja:  

Techniki manualne i wizualizacje w diagnozie i terapii 

 

Streszczenie 

Metoda jest zbiorem technik terapeutycznych obejmujących trzy aspekty człowieka: 

Ciało, Umysł i Ducha. Bazuje ona na różnorodnych osiągnięciach nauki. Należy  

tu: zjawisko neuroplastyczności, możliwość stymulacji neuronów lustrzanych, założenia 

Polskiej Szkoły Rehabilitacji, a zwłaszcza podejście strategiczne ukierunkowane na cel 

(Adam Pąchalski), wykorzystanie w terapii ogólnomózgowego interpretatora świata  

w tym zasad tworzenia wyobrażeń (Maria M. Pąchalska). Przyjęto jako podstawę 

funkcjonowania mózgowia – teorię mikrogenetyczną (Jason W. Brown). Wykorzystano 

również zasady gramatyki społecznej zgodnie z teorią społeczeństwa jako tekstu  

(Richard H. Brown) w tym teorii metafor oraz proksemiki (Henryk Knapik). Uwzględnia 

ona również koncepcję czterech mechanizmów wzbudzania i kontroli emocji (Carroll E. 

Izard), teorię pamięci komórkowej i roboczej (Alan Baddley), zasady symetrii ciała 

(symetryzacja) oraz teorię semantyki objawów fizycznych. Ponadto kładzie nacisk  

na osobowość terapeuty i pacjenta oraz redukcję mechanizmów obronnych oraz 

podmiotowości pacjenta. Metoda obejmuje: terapię manualną; pulsing i terapeutyczny 

dotyk (dla pacjentów w śpiączce), Akupresurę, SHIATSU, Mobilizacje, Stretching,  

itp. (dla pacjentów przytomnych). Włącza również terapię mowy, wizualizacje, trening 

umysłowy, psychoterapię, somatoterapię, terapię metaforą (morał ukryty  

w przypowieściach i bajkach), terapię sztuką, muzykoterapię, aromatoterapia oraz 

kontrolę oddychania i relaksację. W referacie przedstawiona zostanie nowa koncepcja 

wzajemnego oddziaływania elementów fizycznych, energetycznych, umysłowych  

i emocjonalnych oraz duchowych na zdrowie człowieka jako jedności bio-psycho-

społecznej. Następnie przedstawiona zostanie własna koncepcja potencjału zdrowia, 

dysfunkcji i choroby w ujęciu medycyny wschodniej i zachodniej oraz różnice z tego 

wynikające. Kolejno przedstawiona zostanie zagadnienie jedności diagnozy, terapii  

i prognozy oraz koncepcja zjawiska odczuwania asymetrii ciała, a także jego 

symetryzacji w procesie terapii. Przedstawione będzie zagadnienie wartości 

prognostycznej zjawiska symetryzacji funkcji dla pacjentów z dysfunkcjami fizycznymi 

jak również po udarach mózgu. Zaprezentowane będą warunki skutecznej terapii, wpływ 

ich na skuteczność i trwałość efektów terapii. Omawiane będą zagadnienia proksemiki  

tj. m. in. mowy ciała oraz sposobu wypowiadania się pacjenta o sobie, swojej chorobie  

i zdrowiu, i ich znaczenie dla właściwej diagnozy i terapii a także prognozy. Istotnym 

zagadnieniem omawianym w trakcie warsztatów będzie problem czy pacjent tak 

naprawdę chce być zdrowy oraz rola wiary w procesie zdrowienia. Całość przeplatana 

będzie krótkimi aforyzmami i opowiadaniami o. Anthony’ego de Mello. Warsztaty 

rozpocznę od demonstracji, krótkiej diagnostyki potrzeb pacjenta w zakresie zdrowia  

(m. in. test indywidualnej minuty oraz test na „wiarę w cuda”).  Kolejno zaprezentowane 

zostaną szybkie i skuteczne manualne techniki usprawniania fizycznych aspektów 



(SHIATSU, Stretching, Mobilizacja, Pulsing itp.), jako „starter” zapoczątkowujący 

późniejszą terapię wizualizacyjną i umysłową w diagnozie i terapii dolegliwości 

fizycznych, emocjonalnych oraz psychicznych, np. fobie, a także demonstracja wpływu 

niektórych warunków na zdrowie człowieka. 

 

Wykład i warsztat 

dr Grzegorz Mańko 

Medycyna osteopatyczna i neuropsychologia 

 

Streszczenie 

Osteopatia (medycyna osteopatyczna) stanowi przede wszystkim system opieki zdrowotnej  

z ponad 100-letnią tradycją, w którym do stawiania diagnozy i leczenia chorych 

wykorzystywane jest badanie manualne. Osteopatia traktuje organizm człowieka jako 

jedność, uznając, że wszystkie jego części są ze sobą połączone. Holistyczne podejście  

do pacjenta sprawia, że osteopatia nie ogranicza się jedynie do badania wybranych części 

ciała. Osteopatia nie leczy choroby, tylko człowieka. Jej celem jest odnalezienie pierwotnej 

dysfunkcji organizmu, która często jest odległa w czasie i pozornie wydaje się nie mieć 

bezpośredniego znaczenia na bieżące dolegliwości. Mogą być to konsekwencje wcześniej 

przebytych urazów (w tym także okołoporodowych), operacji, chorób infekcyjnych, ale też 

stresu czy nieprawidłowej higieny życia i pracy. Osteopatia wierzy w naturalne siły ciała, 

które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę. Osteopatia kieruje się następującymi 

zasadami: organizm stanowi jedność, budowa ciała i procesy w nim zachodzące  

są wzajemnie powiązane, organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia  

i utrzymania równowagi (homeostazy). W pracy osteopaty wyróżniamy podejście: 

 strukturalne, 

 wisceralne, 

 kranio-sakralne. 

Z punktu widzenia neuropsychologii osteopatia stanowi bardzo cenne narzędzie pracy i daje 

możliwości szerokiej współpracy z neuropsychologiem, gdzie oprócz dysfunkcji typowo 

ruchowych  oddziaływania osteopatyczne wpływają na regulację procesów poznawczych  

i stanowią coraz bardziej uznaną formę neuroterapii w dysfunkcjach narządu ruchu oraz 

centralnego układu nerwowego. 
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dr hab. Mariola Bidzan, prof. UG 

dr Łucja Bieleninik 

Rozwój psychoruchowy trojaków w okresie wczesnego dzieciństwa  

a percepcja rozwoju przez matkę – studium przypadku 

 

Streszczenie 

Występowanie ciąży trojaczych szacowane jest na około 0,7% wszystkich ciąż, jednak 

liczba ich wciąż wzrasta. Szacuje się, że od 1980 roku nastąpił wzrost odsetka 

wystąpienia ciąż trojaczych o 454% (Kornacka i Sonczyk, 2008). Ciąża trojacza jest 

ciążą wysokiego ryzyka perinatalnego z uwagi na wskaźnik śmiertelności 

okołoporodowej noworodków, wcześniactwa, jak również stan dziecka po urodzeniu 

(Nowakowska i Wilczyński, 2003; Kempiak, 2003). Spostrzeganie dzieci pochodzących 

z ciąż wielopłodowych wzbudza zainteresowanie nie tylko przedstawicieli nauk 

medycznych, ale także psychologów, zwracających coraz większą uwagę  

na długofalowe aspekty rozwoju tych dzieci, jak również na emocjonalną dostępność 

matki do każdego z dzieci, na prenatalną i perinatalną więź emocjonalną oraz percepcję 

bliźniąt przez osoby z otoczenia, proces ich indywidualizacji i różnicowania. Celem 

podjętych badań było: (1) pokazanie specyfiki rozwoju trojaków i dynamiki ich rozwoju 

psychoruchowego oraz związku rozwoju ze stanem zdrowia wynikającym z ciąży 

trojaczej, wcześniactwa oraz stanu zdrowia; (2) pokazanie specyfiki i dynamiki 

spostrzegania przez matkę rodzeństwa trojaków. Projekt badawczy miał charakter 

longituidalny i przebiegał w trzech etapach: I etap – wiek dzieci 25 miesięcy, II –  

29 miesięcy, III – 38 miesięcy. Na każdym etapie projektu oceniano rozwój 

psychoruchowy rodzeństwa trojaków za pomocą Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development Third Edition (BSID-III). Każdorazowo także matka miała za zadanie 

subiektywnie określić rozwój psychoruchowy dzieci za pomocą Kwestionariusza Oceny 

Funkcjonowania Społeczno-Emocjonalnego i Zachowań Adaptacyjnych autorstwa 

Stanley I. Greenspan. Ponadto w I etapie dokonano analizy dokumentacji medycznej  

i pielęgniarskiej oraz przeprowadzono wywiad. Do oceny rozwoju noworodków 

urodzonych przedwcześnie stosuje się wiek skorygowany, jednakże z uwagi na fakt,  

że ocena rozwoju psychoruchowego opisywanych dzieci dokonana została po 24 m-cu 

ich życia, zgodnie z BSID-III, wieku życia dzieci nie korygowano. Analiza uzyskanych 

wyników wskazuje, że indywidualny poziom rozwoju psychoruchowego trojaków 

przebiega odmiennie w poszczególnych sferach i wykazuje inne tempo i inną dynamikę 

na przestrzeni lat. Związek z rozwojem psychoruchowym trojaków mają płeć oraz 

parametry dotyczące stanu klinicznego po urodzeniu, tj. masa urodzeniowa, obwód 

głowy, komplikacje po urodzeniu, choroby będące powikłaniami wcześniactwa, płeć 

męska. Funkcjonowanie dzieci z ciąż mnogich jest odmienne spostrzegane przez matkę, 

przy czym stan ich zdrowia wpływa na jego percepcję, na proces różnicowania dzieci  

i intensyfikowania różnic pomiędzy nimi. Obserwuje się, że w przypadku rodzeństwa 

trojaczego różnicowanie jest obecne od pierwszych lat życia i jest procesem 

dynamicznym uwarunkowanym wieloczynnikowo.  

 



mgr Karolina Byczewska-Konieczny  

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska 

Różnice indywidualne jako predyktory poziomu funkcji zarządzających 

w wieku senioralnym 

 

Streszczenie 

Wraz z wiekiem wydajność procesów poznawczych ulega pogorszeniu. Na ten skojarzony 

z wiekiem spadek sprawności intelektualnej wskazuje wielu badaczy, zajmujących się 

tematyką starości (por.: Cabeza, Nyberg, Park, 2005; Park, 2000; Smith, Rush, 2006; Straś-

Romanowska, 2011; Stuart-Hamilton, 2000). Najbardziej wyraźny spadek odnotowuje się 

w zakresie funkcji zarządzających (executive functions), które definiowane są jako wyższe 

procesy poznawcze, pełniące funkcję kontrolną nad zachowaniem (De Frias, Dixon, 

Strauss, 2006). Przykładowo, Treitz i in. (2007) wykazali, że po 60. roku życia można 

zaobserwować deficyty w zakresie podzielności uwagi, ujawniające się w trudnościach  

w przełączaniu się między informacji oraz w hamowaniu narzucających się reakcji.  

Te negatywne zmiany w zakresie sprawności poznawczej są jednak interindywidualnie 

zróżnicowane, na co wpływ ma szereg czynników. Wśród nich można wymienić czynniki  

o charakterze cech osobowych. Lepsza kondycja poznawcza w wieku senioralnym koreluje 

dodatnio z takimi cechami osobowości jak: otwartość na doświadczenia, pewność siebie, 

sumienność, ekstrawersja, a  ujemnie z neurotyzmem (Jerram, Coleman, 1999; Tess, 

Nettelbeck, Wilson, 2010). Istotne znaczenie ma również poziom inteligencji (Schooler, 

Mulatu, 2001; Werle, 2003). Celem prezentowanych badań było sprawdzenie relacji 

pomiędzy cechami osobowości i inteligencją a różnymi komponentami funkcji 

zarządzających: pamięci roboczej, elastyczności poznawczej, hamowania i planowania.  

W badaniu wzięło udział 65 kobiet w przedziale wiekowym 70-85 lat. Poziom funkcji 

zarządzających mierzono za pomocą różnych prób eksperymentalnych. Do badania cech 

osobowości wykorzystano kwestionariusz NEO-FFI, a inteligencję sprawdzano za pomocą 

Testu Matryc Progresywnych Ravena. Wstępne analizy zebranych danych sugerują, że opis 

indywidualnych charakterystyk jednostki pozwala na przewidywanie poziomu funkcji 

zarządzających u osób w wieku senioralnym. Dla różnych komponentów funkcji 

zarządzających obserwuje się inne zależności. 

  

mgr Daniel Krokosz 

Magdalena Jochimek 

Zbigniew Jastrzębski  

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS 

Zmiany nastroju i podzielności uwagi u wioślarzy  

w procesie treningu o wysokiej intensywności 

 

Streszczenie 

Nastrój oraz podzielność uwagi są istotnymi czynnikami, mogącymi oddziaływać  

na postawę profesjonalnych sportowców oraz przekładać się na osiągane przez nich 

rezultaty. Uczestniczenie w treningu o wysokiej intensywności, może być czynnikiem 



wpływającym istotnie na zmianę nastroju oraz podzielności uwagi. Uczestnikami badań 

było dziesięciu mężczyzn, będących reprezentantami Polski w wioślarstwie, biorących 

udział w treningu o wysokiej intensywności trwającym osiem tygodni. W badaniach 

wykorzystano Kwestionariusz Nastroju UMACL, komputerowy test podzielności uwagi 

oraz dokonano fizjologicznego pomiaru poziomu kortyzolu we krwi zawodników. Istotny 

okazał się spadek pobudzenia napięciowego pomiędzy pierwszym a drugim pomiarem, 

wskazując, że najwyższy poziom stresu odczuwanego przez zawodników miał miejsce tuż 

przed rozpoczęciem intensywnego treningu. Wystąpiły silne korelacje pomiędzy dobrym 

nastrojem, wyrażonym przez wymiar tonu hedonicznego z niepowodzeniami w testach 

podzielności uwagi. 

 

dr Ludmiła Zając-Lamparska 

prof. dr hab. Janusz Trempała 

Poprawa inteligencji płynnej pod wpływem treningu  

funkcji poznawczych u osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości 

 

Streszczenie 

Celem prezentowanych badań było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: (1) Czy 

trening funkcji poznawczych może poprawić inteligencję płynną, mierzoną za pomocą 

Testu Matryc Ravena w Wersji Standard? (2) Czy efekty treningu zależą od jego rodzaju 

oraz od wieku jego uczestników? W badaniach zastosowano model eksperymentalny  

z dwiema grupami eksperymentalnymi (E1 i E2) i jedną kontrolną. Każda z grup składała 

się z osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości (pełna próba: N=180). Uzyskane 

rezultaty wskazują, że wpływ treningu zależy od jego rodzaju oraz od wieku uczestników 

(F=7.03, p=0.001). W grupie osób starszych oba zastosowane treningi podnoszą poziom 

inteligencji płynnej (E1: F=6.57, p=0.01; E2: F=52.74, p<0.001). We wczesnej dorosłości 

inteligencja płynna poprawia się tylko pod wpływem treningu opartego na paradygmacie 

N-back (E1: F=7.24, p=0.01; E2: F=1.87, p=0.17). 

 

dr Beata Łukaszewska 

Anosognozja deficytów poznawczych u młodych osób po urazie głowy 

 

Streszczenie 

Wprowadzenie: Anosognozja jest zaburzeniem neurologicznym u podłoża którego leży 

mechanizm obronny polegający na zaprzeczaniu istnienia dysfunkcji powstałej w wyniku 

zakłóceń w komunikacji neuronalnej  czy uszkodzenia struktur mózgu o różnej etiologii. 

Występować  może również w postaci selektywnego zaburzenia w uświadamianiu sobie 

trudności percepcyjnych, ruchowych, językowych i pamięciowych u pacjentów  

z dysfunkcjami asocjacyjnymi różnych obszarów mózgu. Badania miały na celu 

znalezienie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu świadomość zakresu i głębokości 

własnych ograniczeń poznawczych koreluje z obiektywnie ocenioną głębokością  

i zakresem tych zaburzeń w badaniu neuropsychologicznym. W badaniu określono częstość 

występowania anosognozji deficytów poznawczych u młodych osób z urazami głowy  



po wypadkach komunikacyjnych. Oceniony został  również poziom świadomości 

posiadanych deficytów i ograniczeń występujących w codziennym funkcjonowaniu oraz  

w nauce szkolnej. Aspekt ten jest często pomijany podczas planowania i prowadzenia 

rehabilitacji neuropsychologicznej, co wpływa na obniżenie poziomu skuteczności terapii. 

Materiał i metoda: Dane zostały uzyskane od 24 osób uczących się w szkołach 

gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, w wieku od 15-19 lat, 16 mężczyzn i 8 kobiet  

po urazie głowy oraz 24 członków ich rodzin w wieku 34-41 lat, 2 mężczyzn i 22 kobiety, 

którzy są  rodzicami badanych. Badaniem objęto młode osoby u których doszło do urazu 

głowy w okresie 2-4 lat poprzedzającym badanie. W oparciu o zaproponowany przez 

Schacter (1990, 1991) model CAS (conscious awareness system) tj. kontrolujący 

neuronalny system świadomości; zbadano u uczestników następujące funkcje poznawcze: 

język, pamięć, rozumienie. Analizie poddano wyniki uzyskane z badań przeprowadzonych 

następującymi metodami  oceniającymi wybrane funkcje poznawcze: RHLB-PL – Bateria 

Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu, Pamięć 

Logiczna – podtest WAIS-R Wechsler, PCRS – The Patient Competency Rating Scale, 

wersja dla pacjenta i wersja dla opiekuna.  

Wyniki badań: Uzyskane wyniki sugerują, że głębokość i zakres anosognozja zaburzeń 

poznawczych jest skorelowana z  zaburzeniami funkcji poznawczych jak : język, pamięć  

i rozumienie, uzyskano wynik istotny statystycznie (r = .49 ; p < .05). W ocenie 5 osób  

z anosognozją subiektywnie odczuwane deficyty poznawcze były wyższe niż wynikałoby 

to z oceny opiekuna i uzyskanych wyników uzyskanych w badaniu neuropsychologicznym 

tj. osoby te uważały się za gorzej funkcjonujące w zakresie ocenianych umiejętności  

w PCRS niż oceniali ich opiekunowie wynikało to z badania neuropsychologicznego.  

17 osób natomiast oceniło swoje funkcjonowanie na lepsze niż wynikało to z oceny 

opiekuna i badania neuropsychologicznego. Natomiast u 2 osób nie stwierdzono 

anosognozji funkcji poznawczych. Badania te miały charakter pilotażowy i wymagają 

dalszej kontynuacji badań na większej grupie pacjentów. 

 

mgr Agata Rudnik 

dr n. med. Grażyna Piotrowicz 

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zespołem jelita drażliwego  

i dyspepsją czynnościową – porównania międzypłciowe (doniesienie 

wstępne) 

 

Streszczenie 

Odnotowuje się coraz wyższą zachorowalność na przewlekłe, czynnościowe choroby 

układu pokarmowego, takie jak m.in. zespół jelita drażliwego, czy dyspepsja 

czynnościowa. Stąd też wzrasta zainteresowanie badaczy tym obszarem, zarówno w sferze 

somatycznej, jak i psychologicznej. Przeprowadzone badania skupiały się na funkcjach 

poznawczych i były prowadzone w obszarze pamięci oraz uwagi. Choć sfera procesów 

poznawczych odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu człowieka, nie jest jednak szeroko 

opisywana w kontekście chorób somatycznych. Celem podjętych badań była ocena 

poznawczego funkcjonowania pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu 



pokarmowego w odniesieniu do porównań międzypłciowych. Badaniami objęto 40 osób 

stanowiących: grupę kryterialną (10 mężczyzn i 10 kobiet z rozpoznaniem diagnostycznym 

dyspepsji czynnościowej lub zespołu jelita drażliwego) oraz grupę porównawczą  

(10 mężczyzn i 10 kobiet nie cierpiących na żadne przewlekłe dolegliwości). Średnia 

wieku osób badanych wynosiła 34,42 lat (SD=5,1), w grupie kontrolnej 34,55 (SD=4,9),  

a w grupie badanej 33,76 lat. Wykorzystano Test Pamięci Listy Słów – I i II ze Skali 

Badania Pamięci Wechslera – III [Wechsler Memory Scale (r) – Third Edition, WMS- III], 

Test Pamięci Logicznej ze Skali Badania Pamięci Wechslera – III [Wechsler Memory Scale 

(r) – Third Edition, WMS- III] oraz ankietę socjodemograficzną. Badając różnice  

w zakresie pamięci słuchowej między kobietami a mężczyznami z rozpoznaniem 

diagnostycznym zespołu jelita drażliwego lub dyspepsji czynnościowej, analiza wyników 

wykazała, że występuje zróżnicowanie międzypłciowe (na korzyść mężczyzn) w tym 

zakresie, jednakże nie osiągnęło ono istotności statystycznej. Badania nie wykazały także 

istotnych statystycznie różnic w zakresie pamięci słuchowej oraz ilości zapamiętanych 

słów po 30-minutowym odroczeniu między kobietami a mężczyznami z rozpoznaniem 

diagnostycznym zespołu jelita drażliwego lub dyspepsji czynnościowej. Jednocześnie 

pacjenci z tymi schorzeniami w porównaniu z osobami zdrowymi poradzili sobie 

zasadniczo lepiej w odtwarzaniu prawidłowo zapamiętanych jednostek narracyjnych.  

Co zaskakujące, pacjenci ze zdiagnozowanymi przewlekłymi i czynnościowymi chorobami 

poradzili sobie zasadniczo lepiej w odtwarzaniu prawidłowo zapamiętanych jednostek 

tematycznych w porównaniu z osobami zdrowymi.  

 

dr Beata Daniluk 

dr hab. Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS 

mgr Ewelina Perehubka 

Wnioskowanie o stanach mentalnych i fizycznych a funkcje wykonawcze 

u osób z różnych faz dorosłości – doniesienie wstępne 

 

Streszczenie 

Badania teorii umysłu (theory of mind – ToM) dotyczą głównie charakterystyki dzieci  

z zaburzeniami rozwojowymi, a także osób z zaburzeniami psychotycznymi. Znacznie 

mniej prac opisuje zmiany ToM zachodzące u osób dorosłych, szczególnie u seniorów. 

Analizy koncentrują się na dwóch aspektach: poznawczym (zdolności do poznania i oceny 

stanów umysłu innych ludzi – sądów, przekonań, pragnień) oraz afektywnym (opisanie 

stanów afektywnych innych osób – co czują, jakie emocje przeżywają).  

Celem przedstawianych badań była ocena zdolności do wnioskowania o stanach 

mentalnych i fizycznych innych ludzi prezentowanych przez osoby dorosłe, a także 

wyjaśnienie mechanizmów ewentualnych zmian poprzez odwołanie się do poziomu funkcji 

wykonawczych (executive function – EF). Metoda: w badaniach uczestniczyło 30 osób (15 

kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 20-72 lata, które utworzyły trzy równoliczne grupy 

wiekowe. Zastosowano dwa zadania eksperymentalne zawierające krótkie opowiadania 

odnoszące się do stanów mentalnych bohaterów (The Mentalistic Stories) i do ich stanów 

fizycznych (The Physical Stories). Dodatkowo osoby badane wykonywały skalę MoCA  



(w analizach uwzględniono wyniki zadań uwagowych) oraz Kolorowy Test Połączeń CTT. 

Wyniki: istotne osłabienie zdolności do oceny stanów umysłowych i fizycznych innych 

osób widoczne jest powyżej 60 r.ż. i dotyczy w większym stopniu aspektu poznawczego. 

Pomimo różnic obserwowanych u osób z najstarszej grupy wiekowej w zakresie 

wybranych wskaźników funkcji wykonawczych („odejmowanie siódemek”, CTT 1 i 2) 

jedynie u badanych we wczesnej fazie dorosłości stwierdzono istotne zależności między 

ToM a EF. 

 

mgr Ernest Tyburski 

dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, prof. US 

Andrzej Sokołowski 

dr hab. Agnieszka Samochowiec 

Michał Kastrau 

Specyficzne cechy funkcji wykonawczych u osób  

ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-remisyjnym  

z uwzględnieniem poziomu nastroju 

 

Streszczenie 

Zaburzenia różnych form uwagi dowolnej oraz hamowania poznawczego są badane u osób 

ze stwardnieniem rozsianym (SM). Sformułowano następujący cel badawczy: określenie 

poziomu przerzutności uwagi i hamowania reakcji dominującej u osób z SM 

z uwzględnieniem poziomu nastroju, wieku i czasu trwania choroby. W badaniu wzięły 

udział 43 dorosłe, praworęczne osoby z rozpoznaniem SM o przebiegu rzutowo-

remisyjnym. Grupa kontrolna składała się z 38 dorosłych, zdrowych, praworęcznych osób 

dobranych pod względem płci, wieku i wykształcenia. W badaniu zastosowano:  

Test Łączenia Punktów (TMT), Test Nazw i Kolorów Stroopa (SCWT) oraz Skalę Depresji 

Becka (BDI). Osoby z SM charakteryzowały się istotnie statystycznie gorszym 

wykonaniem TMT (p<0,001) oraz SCWT (p<0,001) w porównaniu z osobami z grupy 

kontrolnej. W grupie klinicznej nie stwierdzono różnic w wykonaniu TMT (p>0,05) oraz 

SCWT (p>0,05) między osobami z obniżonymi wyrównanym nastrojem. Czas trwania 

choroby istotnie statystycznie wiązał się z poziomem hamowania reakcji dominującej 

(p<0,001). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono obecność zaburzeń 

poznawczych w sferze koncentracji i przerzutności uwagi oraz hamowania reakcji 

dominującej w grupie klinicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mgr Ernest Tyburski 

Marta Masztalewicz 

Joanna Król 

dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US 

Andrzej Sokołowski 

Agnieszka Samochowiec 

Michał Kastrau 

Dysfunkcje wykonawcze u pacjentki po udarze w ciele modzelowatym 

 

Streszczenie 

Współcześnie toczy się szeroka dyskusja na temat specyfiki zaburzeń 

neuropsychologicznych występujących u osób po udarze niedokrwiennym mózgu.  

W obrazie klinicznym obecne są zaburzenia funkcji wykonawczych prowadzące  

do dezorganizacji zachowania celowego. Ze względu na rzadkie występowanie udaru 

niedokrwiennego w ciele modzelowatym, w literaturze przedmiotu istnieje niewiele opisów 

jego skutków psychologicznych i behawioralnych. Celem pracy była charakterystyka 

funkcji wykonawczych i mnestycznych oraz ich dynamiki w czasie na podstawie badań 

psychologicznych pacjentki po udarze w ciele modzelowatym. Pełne badanie 

psychologiczne wykazało u pacjentki obecność zaburzeń funkcji wykonawczych oraz 

pamięci wzrokowej i przestrzenno-ruchowej, co kontrastowało ze względnie dobrze 

zachowanymi werbalnymi funkcjami mnestycznymi. Nie wykazano zaburzeń 

depresyjnych. Po dziewięciu miesiącach od hospitalizacji stwierdzono obecność 

utrzymujących się zaburzeń funkcji wykonawczych, bez zaburzeń neurologicznych. 

 

mgr Dagmara Boruc 

Formy terapii skazanych z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. 

 

Streszczenie 

Terapia osób z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, jest zadaniem niezwykle 

trudnym, gdyż wymaga uwzględnienia wielu zmiennych. Po pierwsze, osoby  

z osobowością antyspołeczną wszelkie niepowodzenia usprawiedliwiają 

niesprawiedliwością świata i obarczają winą wszystkich tylko nie siebie. Po drugie, 

charakterystycznym są deficyty w zakresie umiejętności wglądu. Po trzecie, nieumiejętność 

przewidywania konsekwencji własnych zachowań. W przypadku psychoterapii osób  

z zaburzeniami osobowości szczególnie przydatna jest psychoterapia grupowa. 

Ukierunkowana jest przede wszystkim na wykształcenie umiejętności w zakresie wglądu 

we własne stany emocjonalne, a tym samym lepsze ich zrozumienie. Stymuluje również 

rozwój tak zwanej uczuciowości wyższej, uczy empatii i dostrzegania wokół siebie innych 

ludzi. Niewątpliwie pozytywne skutki przynosi wykorzystanie zajęć psychomotorycznych 

podczas sesji. Oparte są na aktywnym uczestnictwie pacjentów. Odgrywają oni w scenkach 

różne role odreagowując tym samym własne napięcia emocjonalne. Wzbogaca  

to doświadczenia psychiczne oraz uczy nowych sposobów komunikowania się  

i wchodzenia w relacje interpersonalne o charakterze, co ważne, podmiotowym.  



W leczeniu zaburzeń osobowości stosowanie farmakoterapii pozwala nie tyle oddziaływać 

na samo zaburzenie ale na towarzyszące mu dodatkowe psychopatologiczne objawy. 

Najświeższe doniesienia wskazują na przejściowe zmiany zachowania u takich pacjentów. 

 

mgr Dagmara Boruc 

Regionalne ośrodki psychiatrii sądowej dla skazanych z zaburzeniami 

psychicznymi – charakterystyka, funkcjonowanie, organizacja 

 

Streszczenie 

Realizacja koncepcji Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej rozpoczęła się  

od koncepcji przedstawionej na konferencji zorganizowanej przez Generalną Prokuraturę  

w dniach 14-15 stycznia 1971 roku. Projekt Ministra przewidywał skupienie  

w 10 szpitalach psychiatrycznych większości sprawców wymagających środków 

zabezpieczających i osób pozbawionych wolności kierowanych na obserwacje  

w warunkach „należycie zabezpieczonych przed możliwością ucieczki”.  

Zgodnie z wytycznymi z dnia 23 czerwca 1993 roku, główne zadanie ROPS-ów polegało 

na wykonywaniu środków zabezpieczających- psychiatrycznej opiece zdrowotnej wobec 

szczególnie niebezpiecznych, niepoczytalnych sprawców wymagających specjalnego 

nadzoru w warunkach uniemożliwiających ucieczkę i zapewniających minimalizacje 

zagrożenia dla pacjentów i personelu. Realizacja tychże zadań wymaga względnie 

wysokiego standardu warunków pobytu, możliwości segregacji pacjentów w zależności  

od zachowania się oraz odpowiedniej ochrony zewnętrznej i ochrony wewnętrznej. Oprócz 

zadań leczniczo-rehabilitacyjnych ośrodek może również wykonywać zadania 

obserwacyjno-orzecznicze dla osób pozbawionych wolności i szczególnie niebezpiecznych. 

Ośrodek składa się z izby przyjęć (osobna izba przyjęć powinna być zlokalizowana przy 

głównym wejściu). Powinny to być dwa pomieszczenia: pokój lekarski i pokój 

pielęgniarski ze stanowiskiem do monitorowania separatek oddziału izolacyjno-

zabezpieczającego, oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego, międzywydziałowego zespołu  

o charakterze rehabilitacyjno-rekreacyjnego oraz administracji. 

  

 

 

 


