
1

Patronat Honorowy: Marek Sowa 
Marszałek Województwa Małopolskiego



Miejsce Obrad

Aula 008, Budynek B [na lewo] 
KRAKOWSKA AKADEMIA
IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO 
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

Rejestracja

KRAKOWSKA AKADEMIA 
IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO 
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

Poniedziałek: 24 Październik 2011, 8:00-16:00
Wtorek: 25 Październik 2011, 8:00-18:00
Hall, Budynek B [na lewo] 

2

INFORMACJE OGÓLNE



3

J.M. Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
– Prof. zw. dr hab. Jerzy Malec
J.M. Rektor ATENEUM Szkoły Wyższej 
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński
Dyrektor Instytutu Prawa Publicznego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego 
– Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg
Dyrektor Center for Cognition and Communication, New York, NY
– Prof. Jason W. Brown, M.D., Ph.D.

Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. zw. dr hab. med. Leszek Bidzan
Prof. UG dr hab. Mariola Bidzan
Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska
Prof. Jason W. Brown, M.D.
Prof. David Bradford, Ph.D.
Ks. Prof. dr hab. Józef Bremer, SJ
Prof. Ron Chandran-Dudley, M.D.
Prof. zw. dr hab. Anna Grabowska
Prof. nadzw. dr hab. med. Bożena
Grochmal-Bach
Prof. John Gruzelier, Ph.D.
Dr Michał Harciarek 
Prof. zw. dr hab. Anna Herzyk
Doc. dr hab. Małgorzata Leśniak
Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek
Prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa
Dr Grzegorz Mańko
Prof. dr hab. Agnieszka Maryniak

Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
Dr Anna Królikowska
Prof. UMCS dr hab. Grażyna Kwiatkowska
Prof. Iurii D. Kropotov, Ph.D.
Dr Beata Ledwoch
Dr Małgorzata Lipowska
Dr Beata Łukaszewska
Prof. UW. dr hab. Emilia Łojek
Prof. Bruce Duncan MacQueen, Ph.D.
Dr Andrzej Mirski
Dr hab. Katarzyna Markiewicz
ks. dr Wit Pasierbek, SJ
Prof. UG dr hab. Henryk Olszewski
Dr n. med. Anna Rasmus
Prof. UMCS dr hab. Ewa Małgorzata
Szepietowska
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński
Dr n. med. Wiesław Tomaszewski

KOMITET HONOROWY

KO MI TET NA UKO WY

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: 
Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego: 
Prof. dr hab. med. Leszek Pawłowski



4

Prze wod ni czą cy: Prof. dr hab. med. Bożena Grochmal-Bach

Sekretarz: mgr Agata Bień-Krawiec

Członkowie: mgr Małgorzata Alberska, mgr Maciej Banach, 
mgr Maria Bazan, lek. med. Artur Dziadkiewicz,  mgr Anna Grzebinoga, 
mgr Ewelina Konkolewska, dr Małgorzata Kostka – Szymańska, 
mgr Jakub Kowalczyk, mgr Jerzy Marcinkowski, mgr Natalia Mirska, 
mgr Magdalena Pawłowska, mgr Ernest Tyburski, Kamil Tyburski, 
mgr Marta Ziółkowska

KO MI TET ORGANIZACYJNY



5

Zamęt i pokój, ciemno i światło

były jak dzieła jednego umysłu, rysy

tej samej twarzy, kwiaty na jednym drzewie;

Postacie wielkiej apokalipsy,

Typy i symbole Wieczności

tego co pierwsze, ostatnie, średnie i bez końca.

Wordsworth

Zrozumienie problematyki pamięci człowieka stanowi silną pokusę dla naukowca.

Jak ważna jest pamięć w naszym codziennym funkcjonowaniu? Spróbujmy sobie

wyobrazić, co by było gdybyśmy jej nie posiadali? Nie bylibyśmy w stanie rozpoznać

jako znanego niczego, ani nikogo, ponieważ nie posiadalibyśmy języka. Doświad -

czenia zmysłowe nie nauczyłyby nas niczego i mielibyśmy tak mały zasób wiedzy

jaki charakteryzuje nowo narodzone dziecko. Pamięci używamy do wyrażenia róż -

nych naszych potrzeb i celów. Pamięć pozwala nam przykładowo brać udział w roz -

mowie, pamiętać numer telefonu w czasie telefonowania, wypełniać testy i pisać

eseje na egzaminach, nadać znaczenie temu, co czytamy i rozpoznać twarze osób,

które znamy. Fakty te nasunęły teoretykom badającym pamięć pytanie o jej istotę

oraz rodzaje. Dziś rozumiemy już znaczenie pamięci  zarówno w normie jak i w pato -

logii; w dezintegracji tożsamości czy osobowości np. pod wpływem silnego stresu,

POWITANIE



jako wynik poczucia deprywacji i lęku. Badamy zaburzenia pamięci w następstwie

różnorodnych uszkodzeń mózgu. Poszukujemy też różnorodnych metod usprawnia -

nia pamięci. Wieloaspektowe i wielowymiarowe aspekty pamięci stanowić mogą

zatem tło do naszych dalszych rozważań zarówno w sensie ujęcia różnorodnych

zaburzeń występujących w szeroko rozumianym procesie rozwoju,  jak i w procesie

diagnozy i terapii tych zaburzeń. Interdyscyplinarny charakter problematyki pamięci,

aspekty filozoficzne, psychologiczne i neuropsychologiczne, teologiczne, prawne,

medyczne, a przede wszystkim duchowe sprawia, że kongres poświęcony tej tema -

tyce skupia specjalistów i tematy z różnych dyscyplin, które rzadko, albo nigdy nie

spotkają się na tym samym kongresie.
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PROGRAM NAUKOWY



Poniedziałek, 24.10.2011 r.

9:00-9:30 
UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU
Przemówienia przedstawicieli Władz Uczelni

Przemówienia zaproszonych Gości 

Przemówienie Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Neuronauk

(European Society of Applied Neurosciences) Prof. Johna Gruzelier’a
Sprawozdanie Sekretarza Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Wręczenie Copernicus Prize 2011 i Dyplomów Virtuti Medicinali PTNeur

9:30-10:00: KEYNOTE SPEAKER
Juri D. Kropotov – Brain correlates of comparison with memory trace:

independent component analysis of event related potentials

10:00-10:30: WYKŁAD PLENARNY
Maria Pąchalska – Istota pamięci: nie modularne lecz procesowe ujmowanie 

światów rzeczywistego i fikcyjnego

10:30-11:45: 
I sesja plenarna: ISTOTA PAMIĘCI W UJĘCIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, prof. Juri D. Kropotov, Ph.D.

10.30-10.45 Jason W. Brown – Time and memory.

11.45-11.00 Danuta Kądzielawa – Pamięć doświadczeń obozowych 

w twórczości artystycznej byłych więźniów niemieckiego obozu 

koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau 

11.00-11.15 Agnieszka Maryniak – Pamiętane choć nierzeczywiste: 

doświadczenia pacjenta z pooperacyjnym zespołem urojeniowym.

11.15-11.30 DYSKUSJA

11:30-11:45 PRZERWA NA KAWĘ

11:45-14:30 
II sesja plenarna: ZABURZENIA PAMIĘCI I UCZENIA SIĘ: DIAGNOZA I TERAPIA
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa, dr Michał Harciarek

11.45-12.00 Michał Harciarek, Jason Brandt – Specyfika zaburzeń 

słuchowego uczenia się w chorobie Alzheimera i otępieniu 

czołowo-skroniowym 
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12.00-12.15 Beata Daniluk – Efektywność torowania semantycznego 

a poziom przetwarzania materiału u chorych z otępieniem 

naczyniopochodnym 

12.15-12.30 Artur Dziadkiewicz – Profil zaburzeń pamięci w chorobie 

Parkinsona o wczesnym i późnym początku

12.30-12.45 Magdalena Giers – Różnice w zakresie funkcjonowania 

poznawczego osób z zespołem Williamsa i osób z zespołem Downa

12.45-13.00 Michał Harciarek, Emilia J. Sitek, Ewa Narożańska, 
Jarosław Sławek – Analiza rysunku w diagnozie pacjentów 

z otępieniem semantycznym oraz zanikiem korowym tylnym.

13.00-13.15 Beata Łukaszewska, Henryk Olszewski, Maria Bazan 
– Zaburzenia dynamiki pamięci we wczesnej diagnostyce 

różnicowej pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym 

w porównaniu do otępienia typu Alzheimera.

13.15-13:30 DYSKUSJA

13:30-14:30 PRZERWA NA OBIAD

14:30-15:00 WYKŁAD PLENARNY
Izabela Herman-Sucharska – Identyfikowanie wad mózgu u płodu metodami

neuroobrazowania – prenatalny rezonans magnetyczny

15:00-16:45: 
III sesja plenarna: SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ CZYTANIA 
I PISANIA A PAMIĘĆ 
Przewodniczący: prof. zw. dr hab Marta Bogdanowicz, 

prof. UMCS dr hab Krasowicz-Kupis

15.00-15.15 Grażyna Krasowicz-Kupis – Badania nad pamięcią 

w specyficznym zaburzeniu rozwoju językowego (SLI)

15.15-15.30 Małgorzata Lipowska, Paulina Pawlicka – Zaburzenia pamięci 

wzrokowo-przestrzennej u dzieci ze współwystępowaniem dysleksji 

i ADHD

15.45-16.00 Aneta R. Borkowska, Piotr Francuz – Ruchy gałek ocznych 

a deficyt pamięci w dysortografii. 

16.00-16.15 Izabela Pietras – Pamięć a dysortografia. 

16.15-16.30 Marta Łockiewicz, Katarzyna Bogdanowicz, 
Marta Bogdanowicz, Karol Karasiewicz – Zaburzenia pamięci 

osób dorosłych z dysleksją. 

16.30-16.45 DYSKUSJA

16:45-17:00 PRZERWA NA KAWĘ
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17:00 – 18:30
IV sesja plenarna: PAMIĘĆ W UJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM 
I NEUROPSYCHOLOGICZNYM
Przewodniczący: prof. UMCS. dr hab. Aneta Borkowska, dr Małgorzata Lipowska

17.00-17.15 Ewa Małgorzata Szepietowska – Subiektywna ocena własnej 

pamięci jako przedmiot analiz w psychologii.

17.15-17.30 Magdalena Senderecka – Hamowanie reakcji, kontrola 

poznawcza i detekcja błędów u dzieci z ADHD – badania 

elektrofizjologiczne

17.30-17.45 Iwona Szatkowska – Wpływ motywacji na pamięć operacyjną: 

rola kory przedczołowej.

18.45-18.00 Anna Jankowska, Marta Bogdanowicz – Funkcjonowanie 

poznawcze uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

18.00-18.15 Magdalena Chrzan-Dętkoś – Wypowiedzieć niewypowiedziane. 

Refleksje nad możliwościami poznania wczesnych doświadczeń 

dziecka.

18.15-18.30 Małgorzata Kostka-Szymańska – Specyfika myślenia 

operacyjnego u dzieci ryzyka dysleksji

18.30-18.45 DYSKUSJA

20:00 UROCZYSTA KOLACJA
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Wtorek, 25.10.2011

9:00-9:30: KEYNOTE SPEAKER
Marek Moskała – Nowoczesne spojrzenie na krwiaki wewnątrzmózgowe 

w oparciu o traktografię

9:30-11:00: 
V sesja plenarna: NEUROPSYCHOLOGIA SĄDOWA
Przewodniczący: dr Beata Ledwoch, Prof. dr hab. Agnieszka Maryniak

9.30-9.45 Beata Ledwoch – Deficyty neuropsychologiczne a odtwarzanie 

zdarzeń w postępowaniu karnym – uwagi de lege lata i de lege 

ferenda

9.45-10.00 Beata Ledwoch, Marian Ledwoch – Urojenia zazdrości 

a konfabulacje w przedmiocie opiniowania art. 207 kk 

– przypadek kobiety po przebytym urazie głowy 

10.00-10.15 Paweł Krukow, Marian Ledwoch – Neuropsychologiczne 

uwarunkowania zachowań interpersonalnych pacjentów z nabytymi 

dysfunkcjami mózg

10.15-10.30 Małgorzata Konarzewska – Zaburzenia pamięci – analiza 

filozoficzna i prawno-karna

10.30-10.45 Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek – Funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych w warunkach izolacji więziennej. Rola 

readaptacji społecznej w procesie ich integracji ze społeczeństwem

10.45-11.00 DYSKUSJA 
11:00-11:15 PRZERWA NA KAWĘ

11:15-13:00:
VI sesja plenarna: JAKOŚĆ ŻYCIA W RÓŻNYCH ZESPOŁACH CHOROBOWYCH
Przewodniczący: prof. UG dr hab. Mariola Bidzan, dr Beata Łukaszewska 

11.15-11.30 Mariola Bidzan 
Jakość życia pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu 

a funkcjonowanie poznawcze, rodzinne i osobowościowe

11.30-11.45 Iwona Nowakowska-Kempna – Jakość życia dzieci 

z zaburzeniami pamięci w zespole FAS

11.45-12.00 Grażyna Piotrowicz – Jakość życia u pacjentów z dyspepsją 

czynnościową 



12.00-12.10 Anna Rasmus – Zaburzenia komunikacji i jakość życia osób z RHD

12.10-12.25 Monika Biegasiewicz – Zniekształcona pamięć, zniekształcona 

rzeczywistość – jakość życia dziecka uwikłanego w konflikt 

rozwodowy. Analiza przypadku z perspektywy psychoanalitycznej.

12.25-12.40 Dominika Kurpiel – Analiza porównawcza wybranych wymiarów 

jakości życia osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym 

o różnym zakresie niepełnosprawności i osób z tetraplegią nabytą

12.40-12.50 Urszula Oszwa – Neurorehabilitacja zaburzeń pamięci u pacjentów 

z uszkodzeniami mózgu: model brytyjski ukierunkowany na jakość 

życia

12.50-13.00 DYSKUSJA 

13:00-13:30
SESJA PLAKATOWA
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Bożena Grochmal-Bach, 

prof. UMCS. dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska

13:30-14:00: WYKŁAD PLENARNY
Andrzej Urbanik – Starzenie się mózgu w obrazach HMRS i fMRI

14:00-15:00 PRZERWA OBIADOWA 

15:00-17:10:
VII sesja plenarna: PAMIĘĆ W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Nowakowska-Kempna,

prof. UMCS. dr hab. Grażyna Kwiatkowska

15.00-15.15 Katarzyna Kołakowska - Starożytne „jezioro pamięci”

15.15-15.30 Grażyna Kwiatkowska – Pamięć obraca się wokół przeszłości

15.30-15.45 Andrzej Augustynek – Pamięć wszczepiona – fałszywe wspomnienia

15.45-16.00 Monika Kulesza-Gierat – Paradoksy pamięci w literaturze 

romantyzmu

16.00-16.15 Michał Gierat – Neurofilozoficzna teoria pamięci: przyczynek do 

epistemologii znaturalizowanej

16.15-16.30 Ernest Tyburski – Zaburzenia pamięci przestrzenno-wzrokowej 

u dzieci po urazach mózgu.

16.30-16.45 Andrzej Mirski – Stymulacja procesów pamięci

16.45-17:00 Grzegorz Mańko, Wojciech Kurzydło – Zastosowanie technik 

specjalnych fizjoterapii, w leczeniu deficytów poznawczych 

u pacjentów po urazie mózgu.

17.00-17:10 DYSKUSJA
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17:10-17:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU 
1. Krótkie podsumowanie obrad.

2. Wręczenie nagród za najlepsze postery.

17:30-18:30 WALNE ZEBRANIE PTNeur
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SESJA PLAKATOWA

Mariola Bidzan, Aneta Koszewska, Łucja Bieleninik
Jakość życia rodziny z dzieckiem z zespołem Rubinsteina – Taybi’ego: 

studium przypadku

Grażyna Jastrzębowska, Agata Jastrzębowska
Stereotyp niepełnosprawności – percepcja ograniczeń w społeczeństwie.

Jakub Komendziński, Jakub Kowalczyk
Ilościowe zaburzenia świadomości. W stronę podejścia dynamicznego

Jakub Kowalczyk, Anna Rasmus, Jakub Komendziński
Występowanie zachowań antysocjalnych u dzieci po urazach mózgu

Arkadiusz Mański, Aleksandra Szulman-Wardal 
Wybrane aspekty dynamiki rozwoju dziewczynki z holoprosencefalią (MIH) 

w aspekcie jakości życia

Beata Łukaszewska, Anna Rocławska, Waldemar Tłokiński 
Ocena jakości życia kobiet po mastektomii

Maria Pąchalska, Anna Rasmus
Hiperwerbalizacja u pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu

Iwona Nowakowska-Kempna, M. Barakomska
Zaburzenia pamięci w afazji semantycznej

Olszewski Henryk, Tłokiński Waldemar
Monitorowanie procesów językowych – jako objawów kryterialnych 

we wczesnym różnicowaniu FTD i AD

Agata Rudnik
Jakość życia podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) „Koło” w Gdańsku w procesie terapii

wolontariuszy z programu European Volontary Service. 

Katarzyna Zieniewicz
Przypominanie informacji niekorzystnych u osób z pourazowym uszkodzeniem

okolicy orbitalno-czołowej mózgu
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ABSTRAKTY



RE FE RA TY

Ju rii D. Kro po to v1,2 

1 In sti tu te of the Hu man Bra in of Rus sian Aca de my of Scien ces, Rus sia 
2 In sti tu te of Psy cho lo gy, Nor we gian Uni ver si ty of Scien ce and Tech no lo gy, 

Tron dhe im, Nor way

Bra in cor re la tes of com pa ri son with me mo ry tra ce: in de pen dent com po nent 

ana ly sis of event re la ted po ten tials

Abs tract
In a co nven tio nal GO/NO GO pa ra digm the re is a strong as so cia tion be twe en a gi ven
GO cue and a gi ven vo lun ta ry ac tion so that a vio la tion in the sen so ry pre pa ra to ry
set is ac com pa nied by a vio la tion in the mo tor pre pa ra to ry set. In or der to ma ni pu -
late the ac ti ve sen so ry mi smatch and ac tion in hi bi tion ope ra tions we de si gned a pa ir ed
sti mu lus GO/NO GO pa ra digm in which the pre pa ra to ry sets are pri med by pre sen ta -
tion of the first sti mu lus in a pa ir of sti mu li. Three va riants of the sa me sti mu lus task
ma ni pu la ted sen so ry mi smatch, ac tion in hi bi tion and con flict mo ni to ring ope ra tions
by va ry ing sti mu lus -re spon se as so cia tions. The an te rior N2 and P3 wa ves we re de -
com po sed in to com po nents by me ans of in de pen dent com po nent ana ly sis (ICA).
Three of the in de pen dent com po nents we re se lec ti ve ly af fec ted by the task ma ni pu -
la tions in di ca ting as so cia tion of the se com po nents with sen so ry mi smatch, ac tion in -
hi bi tion and con flict mo ni to ring ope ra tions. Ac cor ding to sLO RE TA the sen so ry mis -
match com po nent was ge ne ra ted in the left and ri ght in fe rior tem po ral are as. The
func tio nal me aning of this com po nent as a phy sio lo gi cal ma ni fe sta tion of com pa ri son
with the me mo ry tra ce is di scus sed.

Ma ria Pą chal ska1,2

1 Katedra Neuropsychologii, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Kraków

2 Center for Cognition and Communication, New York, N. Y., USA

Istota pamięci: nie modularne lecz procesowe ujmowanie światów 

rzeczywistego i fikcyjnego

Streszczenie
Czym jest pamięć i jaką odgrywa rolę w uczeniu się świata? W odpowiedzi na to
pytanie toczą się na całym świecie liczne dyskusje i spory wśród uczonych różnych
dyscyplin naukowych: medycznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecz nych,
konstruowane są różnorodne modele funkcjonowania mózgu, które nie oddają całej
złożoności procesów pamięci i uczenia się i w związku z tym powinny być przedmio -
tem przyszłych badań i starań neuropsychologów. Neuropsycholodzy procesu zgod -
nie podkreślają, że trudno jest ustalić ogólny model postrzegania świata, głównie
dlatego, iż procesy percepcji, podobnie jak zachowania człowieka są twórcze. Każdy
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człowiek jest bowiem autorem siebie, zaś jego mózg ma zdolność samotworzenia się
dzięki mechanizmom plastyczności i formowania własnych poglądów dzięki pro -
cesom poznawczym, w tym pamięci oraz jej licznym moderatorom. Neurosocjolodzy
procesu dodają, że człowiek jest niejako tekstem, który tworzy, aby móc adaptować
się do stale zmieniającego się środowiska oraz aby wpływać na to społeczeństwo.
Język jest bowiem naszym przewodnikiem po świecie. Kiedy słowa tracą znaczenie,
świat staje się dla nas nierozpoznawalny, wręcz nierealny. Pojawiają się halucynacje
i... zaburzenia urojeniowe. Te wieloukładowe i wielokierunkowe powiązania mózgu
ze światem sprawiają, że niezwykle trudno jest opracować jedną Wielką Teorię Pa -
mięci, która oddałaby jej istotę. Modele koneksjonistyczne, modularne i kognity wistycz ne
zakładają, że aktywny mózg człowieka pracuje on-line. U podłoża tych modeli tkwi
wprowadzenie do określenia istoty pamięci metafory komputerowej. W opozycji do
tych modeli są modele ewolucyjne i procesowe. Modelem, który ujmuje pamięć jako
proces, co więcej jako proces twórczy, jest teoria mikrogenetyczna. Uczeni, którzy
opracowują istotę pamięci z tym modelem, zgodnie twierdzą, że każdy czło wiek na
swój własny sposób spostrzega, a więc i zapamiętuje różnorodne wyda rze nia i budu -
je wnioski. Jednak każdy zdrowy mózg, choć nieco inaczej zapamiętuje te wyda -
rzenia, potrafi w danej chwili, dzięki pamięci roboczej, odtworzyć to zda rzenie, które
wydarzyło się krótki okres wcześniej. Po dłuższej przerwie, ta chwila, która była
stanem umysłu, rozpada się, staje się ulotna. Czy jednak pamięć tego wydarzenia
znika na zawsze? Co decyduje o tym, że wydarzenie jest jednym razem zapamię -
tane, a innym razem nie? Dlaczego każdy z nas odtwarza to wydarzenie na swój
sposób? Każdy z nas dobrze wie, że próba odwzorowania tekstu artykułu umiesz -
czo nego na utraconych kartkach papieru z wnioskami z badań, które zapisa liśmy
kilka dni temu, jest bardzo trudna, ale możliwa. Jednak gdy zaczniemy od budo wy -
wać to co straciliśmy, a następnie porównać końcowe dzieło do tego, które było na
zgubionych kartkach, pojawią się duże różnice, w sposobie opisywania i przedsta -
wia nia wyników. Jest to dowód na to, że nasz umysł, który ciągle się uczy, sprawia,
że nasze procesy poznawcze i wykonawcze też stają się procesami twórczymi. Mózg
ciągle wyszukuje w świecie rzeczy nowe i porównuje je z już posiadanymi w umyśle.
W ten sposób się uczy. Na proces uczenia się i zapamiętywania wpływają jednak
tzw. moderatory pamięci, w tym głównie uwaga, motywacja i emocje. Mózg i umysł
w procesie samorozwoju, uczy się spontanicznie (już w okresie prena tal nym), bez
przerwy, nawet we śnie. Można go stymulować… i to wcale nie przez używki. Mózg
formułuje zasady i wyciąga wnioski, ale potrzebuje odpowiednio poda nych informa -
cji. Znając zasady działania mózgu poznajemy możliwości zwiększania jego efektyw -
ności, i czerpania przyjemności z uczenia się. Proces uczenia się jest ściśle związa -
ny z potrzebami, które ukierunkowują uwagę i inne procesy poznawcze moderujące
pamięć, na to co warto zapamiętać, a co można zapomnieć. Choć za leżności między
wszystkimi procesami psychicznymi związanymi z pamięcią są złożone, to jednak
zawsze kontrolę nad całością procesu zapamiętywania przejmują emocje oraz
system wartości. Układ limbiczny tworzy swoje własne zasady przyjem ności, zaś
płaty czołowe zarządzają całością procesu, a nawet nim manipulują. Możemy bowiem
przybrać różnorodne maski społeczne. Nasza wiedza o mózgu, o umyśle, a nawet 
o pamięci wiąże się ściśle z odkryciami neuronauk, które pozwalają niejako podglą -
dać uczący się mózg, czy też mózg który dokonuje oceny moralnej. Jednak w koń -
cowym rezultacie, to sprawny mózg i umysł Człowieka, jako Autora Siebie, będzie
decydować o tym, czego się będzie chciał nauczyć, a o czym może zapom nieć. Takie
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spojrzenie na pamięć leży u podłoża nie modularnego lecz procesowego ujmowania
światów rzeczywistego i fikcyjnego.

Ja son W. Brown
De part ment of Neu ro lo gy, New York Uni ver si ty Me di cal Scho ol, New York, USA

Ti me and pro cess in the bor der of hu man li fe

Abs tract
Tem po ral or der in per cep tion and me mo ry has be en con ce ived as re ali zed wi thin
a mind/bra in sta te or over a suc ces sion of sta tes. Se rial or der mi ght in vo lve a con -
ca te na tion of sta tes with a blur ring of the bo un da ries be twe en them. Ho we ver, suc -
ces sion alo ne can not map di rec tly to pas sa ge, i. e. per ce ived suc ces sion in the world
do es not gi ve that in the mind, sin ce ob jects and en ti ties pe rish on ac tu ali za tion. The
per cep tion of tem po ral or der re qu ires that past, no -lon ger exi stent ob jects re cur in
me mo ry. Ho we ver, to at tri bu te se rial re call to short -term, wor king or epi so dic me mo -
ry me re ly re -sta tes the pro blem wi tho ut expla ining it. A suc ces sion of per cep tu al sta -
tes may be ne ces sa ry for se rial or der but it is not a so lu tion to the con scio usness of
suc ces sion. Mo re over, suc ces sion is as es sen tial to chan ge as to sta bi li ty. Ob ject
sta bi li ty oc curs when re pla ce ments are si mi lar, chan ge when re curr ren ces are no vel.
Se rial or der is re qu ired both to see a tree and he ar a so na ta. For epo chal the ory,
events ari se wi thin non -tem po ral spa tial who les, with the si mul ta ne ity wi thin a sta te
re pla ced by its suc ces sor. This ar tic le ar gu es that per cep tion de ve lops out of me mo -
ry thro ugh the ef fects of sen so ry con stra ints on a me mo rial in fra struc tu re. The sta te
lap ses to its pre cur sors in the in com ple te re vi val (de cay) of per cep tion in a se ries of
re pla ce ments. The trans i tion from si mul ta ne ity to suc ces sion wi thin a sta te and the
lay ering of the sta te in the gra ded re vi val of past sta tes, i. e. the or der ly re gress from
a prior ob ject to a pre sent ima ge, trans po sed to a tem po ral se ries wi thin the vir tu al
pre sent, is the ba sis of se rial or der in me mo ry and per cep tion. In this pa per I will con -
cen tra te on the de scrip tion of ti me and pro cess in the bor der of hu man li fe.

Da nu ta Ką dzie la wa
Ka te dra Neu rop sy cho lo gii, Uni wer sy tet War szaw ski, War sza wa

Pa mięć do świad czeń obo zo wych w twór czo ści ar ty stycz nej by łych więź niów 

nie miec kie go obo zu kon cen tra cyj ne go w Au schwitz -Bir ke nau

Stresz cze nie
Trau ma tycz ne do świad cze nia by łych więź niów obo zu kon cen tra cyj ne go w Au schwitz -Bir -
ke nau zna la zły swój wy raz w pra cach i wy po wie dziach więź nia i jed no cze śnie z przy mu -
su fo to gra fa obo zo we go Wil hel ma Bras se – au to ra wie lu ty się cy zdjęć więź niów fo to gra -
fo wa nych w stan dar do wych po zy cjach, któ re by ły gro ma dzo ne w do ku men ta cji obo zo -
wej, – a ta kże zdjęć więź niów uczest ni czą cych w eks pe ry men tach pseu do me dycz nych
dok to ra Men ge le (w tej ka te go rii naj bar dziej zna ne jest zdję cie czte rech na gich skraj nie
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wy chu dzo nych dziew cząt). Zdję cia zro bio ne przez Wil hel ma Bras se zo sta ły ta kże utrwa -
lo ne w ob ra zach i in sta la cjach ar ty stów – by łych więź niów Au schwitz -Bir ke nau: Ma ria -
na Ko ło dzier ja i Jó ze fa Szaj ny, któr zo sta ną przed sta wio ne w re fe ra cie.

Agniesz ka Ma ry niak
Pra cow nia Neu rop sy cho lo gii Roz wo jo wej, In sty tut „Po mnik – Cen trum Zdro wia 
Dziec ka”, War sza wa

Pa mię ta ne choć nie rze czy wi ste do świad cze nia pa cjen ta z po ope ra cyj nym ze -

spo łem uro je nio wym

Stresz cze nie
Za bu rze nia świa do mo ści z dez orien ta cją, po bu dze niem, trud no ścia mi po znaw czy mi,
są czę stym ob ja wem ob ser wo wa nym u pa cjen tów w pierw szych dniach po za bie -
gach kar dio chi rur gicz nych. Sza cu je się, że w ró żnym na si le niu wy stę po wać one mo -
gą u oko ło po ło wy cho rych. Za pod sta wo we czyn ni ki ry zy ka uzna wa ne są mię dzy in -
ny mi: wiek, cho ro by współ wy stę pu ją ce, dłu gi czas za bie gu, znacz na ob ję tość prze -
ta cza nej krwi, hi po ter mia. Rza dziej stwier dza się ze spo łu uro je nio we bez za bu rzeń
świa do mo ści. Przed sta wio ne zo sta ną do świad cze nia pa cjen ta, któ ry bez po śred nio
po za bie gu wy mia ny za staw ki aor tal nej wy po wia dał we wnętrz nie spój ne, do brze
ustruk tu ra li zo wa ne tre ści uro je nio we o cha rak te rze prze śla dow czym, od no szą ce się
do prze by te go za bie gu. Do kład na ana li za nar ra cji pa cjen ta oraz in for ma cji na te mat
za bie gu, wy ko na nej kil ka go dzin póź niej re ope ra cji oraz wy da rzeń z okre su po mię -
dzy za bie ga mi po ka za ła, że uro je nia mo gły zo stać zbu do wa ne w opar ciu o wy ryw ko we
bodź ce do cie ra ją ce do cho re go w okre sie spły co nej se da cji. Pa cjent uzy skał po znaw -
czy dy stans wo bec swo ich uro jeń, jed nak na wet po kil ku la tach opo wia da o nich jak
o rze czy wi stym do świad cze niu, za zna cza jąc, że wie, iż nie jest to praw da. Hi sto ria pa -
cjen ta sta no wi ilu stra cję, w ja ki spo sób kształ to wać się mo gą tre ści uro je nio we oraz po -
ka zu ją spe cy fi kę ich za pi sy wa nia się w pa mię ci, ja ko wspo mnień zda rzeń przez pa cjen -
ta psy chicz nie do świad czo nych, choć w rze czy wi sto ści nie mia ły one miej sca.

Mi chał Har cia re k1, Ja son Brand t2

1 In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk
2 Johns Hop kins Ho spi tal and Scho ol of Me di ci ne w Bal ti mo re, USA

Spe cy fi ka za bu rzeń słu cho we go ucze nia się w cho ro bie Al zhe ime ra i otę pie niu 

czo ło wo -skro nio wym

Stresz cze nie
Za rów no pa cjen ci z cho ro bą Al zhe ime ra (AD), jak i oso by z otę pie niem czo ło wo -
-skro nio wym (FTD) uzy sku ją w te stach słu cho we go ucze nia się wy ni ki istot nie ob ni -
żo ne. Jed nak cha rak te ry sty ka kli nicz na AD i FTD su ge ro wać mo że od mien ny pro fil
wy ko na nia te go ty pu za dań w obu gru pach cho rych. Ce lem prze pro wa dzo nych ba -
dań by ła pró ba okre śle nia spe cy fi ki za bu rzeń pa mię ci słu cho wej w AD oraz FTD.
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Wszyst kich pa cjen tów zba da no w Cen trum Ba dań nad Cho ro bą Al zhe ime ra przy
Johns Hop kins Ho spi tal and Scho ol of Me di ci ne w Bal ti mo re, USA. Na pod sta wie
kry te riów dia gno stycz nych wy od ręb nio no trzy gru py osób: AD, FTD oraz gru pę kon -
tro l ną. Gru py te nie ró żni ły się istot nie pod wzglę dem wie ku, płci oraz wy kształ ce nia.
Po nad to, ogól ne na si le nie otę pie nia mie rzo ne ska lą Mi ni -Men tal u pa cjen tów z AD
oraz pa cjen tów z FTD by ło po rów ny wal ne. Zdol ność słu cho we go ucze nia się słów
oce nio no za po mo cą te stu the Hop kins Ver bal Le ar ning Test – Re vi sed (HVLT -R).
Wy ni ki ana liz po ka za ły, że choć w obu gru pach kli nicz nych stwier dzo no za bu rze nia
słu cho we go ucze nia się słów, pa cjen ci z FTD uzy ski wa li lep sze wy ni ki w od ro czo -
nym, spon ta nicz nym przy po mi na niu wy uczo ne go ma te ria łu. Nie stwier dzo no ró żnic
mię dzy cho ry mi z FTD a oso ba mi z gru py kon tro l nej w za da niu roz po zna wa nia, pod -
czas gdy pa cjen ci z AD prze ja wia li głę bo kie de fi cy ty w tym za kre sie. Ba da nie ujaw -
ni ło rów nież, że cho rzy z AD, w po rów na niu z oso ba mi z FTD, za po mi na li istot nie
wię cej wy ra zów mię dzy trze cią pró bą a od ro czo nym przy po mi na niem. Uzy ska ne re -
zul ta ty po śred nio po twier dza ją pra ce in nych au to rów su ge ru ją ce, iż za bu rze nia ucze -
nia się wer bal ne go w AD zwią za ne są z pro ble ma mi ko do wa nia słu cho wo pre zen to -
wa nych bodź ców, na to miast w FTD, na sku tek pro ble mów wy ko naw czych, za bu rzo -
na zo sta je naj praw do po dob niej zdol ność ich spon ta nicz ne go wy do by wa nia z pa mię -
ci. Wy ni ki ba dań su ge ru ją rów nież, że pro fil wy ko na nia te stów słu cho we go ucze nia
się sta no wi po moc ny wskaź nik w dia gno zie ró żni co wej AD i FTD.

Be ata Da ni luk
Za kład Psy cho lo gii Kli nicz nej i Neu rop sy cho lo gii, In sty tut Psy cho lo gii UMCS, Lu blin 

Efek tyw ność to ro wa nia se man tycz ne go a po ziom prze twa rza nia ma te ria łu 

u cho rych z otę pie niem na czy nio po chod nym

Stresz cze nie
Ob raz de fi cy tów mne stycz nych w ze spo łach otę pien nych jest bar dzo zró żni co wa ny.
Ce chą ty po wą dla wie lu z nich są głę bo kie za bu rze nia pa mię ci jaw nej (uświa da mia -
nej, expli cit me mo ry). W nie któ rych wa run kach za cho wa ne czę ścio wo pro ce sy expli -
ci te mo gą mo dy fi ko wać efek tyw ność nie in ten cjo nal ne go od twa rza nia, w in nych ob -
ser wu je się ró żne go stop nia za bu rze nia pa mię ci ukry tej (im pli cit me mo ry). Wy ni ki
licz nych ba dań wska zu ją, że po ziom prze twa rza nia ma te ria łu jest istot nym czyn ni -
kiem mo dy fi ku ją cym efek tyw ność przy po mi na nia. Pre zen to wa ne ba da nia mia ły na
ce lu oce nę nie uświa da mia nych pro ce sów pa mię cio wych u osób z otę pie niem na czy -
nio po chod nym. W ba da niach uczest ni czy ło 15 pa cjen tów z VaD (va scu lar de men tia)
oraz 15 osób z gru py kon tro l nej. Sto su jąc pa ra dyg mat to ro wa nia se man tycz ne go
opra co wa no dwa za da nia, w któ rych ma ni pu lo wa no za rów no po zio mem prze twa rza -
nia (per cep cyj ny, se man tycz ny), jak rów nież zgod no ścią po mię dzy ro dza jem pro ce -
sów za an ga żo wa nych w ana li zę ma te ria łu na eta pie je go pre zen ta cji oraz od twa rza -
nia (per cep cyj ny -se man tycz ny, se man tycz ny -se man tycz ny). 
W wa run kach bra ku zgod no ści wy ka za no ma łą sku tecz ność od twa rza nia za rów no
w gru pie kli nicz nej, jak i kon tro l nej. W za da niu wy ma ga ją cym ana liz se man tycz nych
na eta pie pre zen ta cji ma te ria łu oraz je go przy po mi na nia, u wszyst kich ba da nych
wzro sła efek tyw ność od twa rza nia. U pa cjen tów z otę pie niem na czy nio po chod nym
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ob ser wo wa no po pra wę w za kre sie wskaź ni ków pa mię ci uta jo nej, jak i jaw nej, zaś
u ba da nych z gru py kon tro l nej tyl ko w za da niu roz po zna wa nia.

Ar tur Dziad kie wicz
Od dział Neu ro lo gii Szpi tal Spe cja li stycz ny im. Św. Woj cie cha w Gdań sku, Gdańsk 

Pro fil za bu rzeń pa mię ci w cho ro bie Par kin so na o wcze snym i póź nym po cząt ku 

Stresz cze nie
Czas trwa nia cho ro by Par kin so na oraz wiek wy stą pie nia pierw szych ob ja wów sta no -
wią głów ne czyn ni ki ry zy ka roz wo ju otę pie nia. Za bu rze nia po znaw cze wy stę pu ją za -
rów no u pa cjen tów o póź nym po cząt ku cho ro by (loPD; wiek za cho ro wa nia>50rż), jak
i u pa cjen tów o wcze snym po cząt ku cho ro by (eoPD; <50rż). Ce lem ba da nia by ła
oce na pro fi lu za bu rzeń pa mię ci u pa cjen tów z eoPD oraz je go po rów na nie z pro fi lem
za bu rzeń pa mię ci u pa cjen tów z loPD. Oce nio no rów nież za le żność mię dzy cza sem
trwa nia cho ro by a za bu rze nia mi po znaw czy mi u pa cjen tów z eoPD. Zba da no gru pę
29 pa cjen tów (wiek za cho ro wa nia: M=40,86; wiek w chwi li ba da nia: M=50,55; czas
trwa nia cho ro by: M=10) z eoPD i po rów na no z gru pą 20 pa cjen tów (wiek za cho ro -
wa nia: M=67,55; wiek w chwi li ba da nia: M=73,9; czas trwa nia cho ro by: M=6,35)
z loPD Obie gru py by ły do bra ne pod ką tem cza su trwa nia cho ro by oraz na stro ju..
Gru pę pa cjen tów z eoPD po dzie lo no na 2 pod gru py: o cza sie trwa nia cho ro by <10lat
(18 ba da nych) i ≥10 lat (11ba da nych). Prze sie wo wą oce nę funk cjo no wa nia po znaw -
cze go prze pro wa dzo no z uży ciem ska li Mi ni -Men tal Sta te Exa mi na tion (MMSE), na -
strój oce nia no In wen ta rzem De pre sji Bec ka (BDI). Stan neu ro lo gicz ny pa cjen tów był
oce nia ny Ska lą Uni fied Par kin son’s Di se ase Ra ting Sca le (UPDRS). Neu rop sy cho -
lo gicz na oce na pa mię ci obej mo wa ła ba da nie: pa mię ci se man tycz nej (Wia do mo ści
ze Ska li In te li gen cji dla Do ro słych We chsle ra -wer sji zre wi do wa nej, WA IS -R), pa mię -
ci bez po śred niej i ope ra cyj nej (Po wta rza nie cyfr z WA IS -R, Test pa mię ci wzro ko wej
Ben to na -BVRT), ucze nia się ma te ria łu słow ne go (test ucze nia się słu cho wo -wer bal -
ne go AVLT), ucze nia ma te ria łu prze strzen ne go (Dia gno zo wa nie Uszko dzeń Mó zgu,
DUM) oraz pa mię ci pro ce du ral nej (To wer of To ron to). W te stach ucze nia się (AVLT
i DUM) oce nia no su mę ele men tów od two rzo nych we wszyst kich pró bach ucze nia się
oraz pro cent ma te ria łu za po mnia ne go po od ro cze niu. W gru pie z eoPD wy ka za no istot -
nie wy ższe wy ni ki w ska li MMSE (28,48±1,77) niż w gru pie z loPD (24,25±5,22;
p<0,001). Nie stwier dzo no ró żnic mię dzy gru po wych w te stach Wia do mo ści, Po wta rza -
nie cyfr, BVRT oraz To wer of To ron to ani w za kre sie od ro czo ne go od twa rza nia w te ście
DUM. Pa cjen ci z eoPD uzy ska li istot nie lep sze wy ni ki w AVLT za rów no w za kre sie su -
my ele men tów od two rzo nych w pró bach ucze nia się, jak i od ro czo ne go od twa rza nia.
W DUM cho rzy z eoPD uzy ska li lep sze wy ni ki niż gru pa osób z loPD je dy nie w za kre -
sie su my ele men tów od two rzo nych w pró bach ucze nia się. W gru pie pa cjen tów z eoPD
wy od ręb nio no 2 pod gru py: z krót kim (<10; n=18) i dłu gim (≥10, n=11) cza sem trwa nia
cho ro by. Pa cjen ci z krót kim cza sem trwa nia eoPD uzy ska li istot nie wy ższe wy ni ki w za -
kre sie su my ele men tów od two rzo nych w pró bach ucze nia się w AVLT oraz w DUM. In -
ne pró by nie ró żni co wa ły mię dzy gru pa mi. U pa cjen tów z loPD stwier dzo no głęb sze za -
bu rze nia pa mię ci epi zo dycz nej, przy bra ku ró żnic w za kre sie pa mię ci se man tycz nej,
krót ko trwa łej, ope ra cyj nej oraz pro ce du ral nej. Trud no ści te do ty czą za rów no ma te ria łu
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słow ne go jak i prze strzen ne go. Ró żnic tych nie wy ja śnia czas trwa nia cho ro by. Mo gą
one być zwią za ne z wie kiem cho rych. Dłu ższy czas trwa nia cho ro by u osób z eoPD
sprzy ja więk sze mu na si le niu za bu rzeń pa mię ci epi zo dycz nej. 

Mag da le na Giers
In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk

Ró żni ce w za kre sie funk cjo no wa nia po znaw cze go osób z ze spo łem Wil liam sa 

i osób z ze spo łem Do wna

Stresz cze nie
W ar ty ku le przed sta wio no prze gląd li te ra tu ry przed mio tu oraz prze pro wa dzo ne ba -
da nia do ty czą ce roz wo ju po znaw cze go osób z ze spo łem Wil liam sa. Ce lem pra cy
jest do kład na ana li za pro fi lu po znaw cze go po przez po rów na nie do pro fi lu pre zen to -
wa ne go przez oso by z in nym za bu rze niem o ge ne tycz nej etio lo gii - ze spo łem Do wna.
Ba da nia mi ob ję to łącz nie 35 dzie ci z ze spo łem Wil liam sa o śred niej 13,2 lat i od chy -
le niu stan dar do wym: 3,34. W pra cy za sto so wa no na stę pu ją ce me to dy ba dań: Krót -
ka Ska la In te li gen cji, Pod te sty ze Ska li In te li gen cji D. We chsle ra dla dzie ci WISC -R:
Po do bień stwa, Po rząd ko wa nie Ob raz ków, Pa mięć Cyfr oraz pró by Pia ge ta orien ta -
cji prze strzen nej „pra wa -le wa”, frag ment te stu Mi ni -Men tal Sta te Exa mi na tion do ty -
czą cy orien ta cji w cza sie i w miej scu oraz pró ba za pa mię ty wa nia sen sow ne go ma te -
ria łu wer bal ne go (kon struk cji wła snej). W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań stwier -
dzo no, że oso by z ze spo łem Wil liam sa w po rów na niu do gru py osób z ze spo łem Do -
wna wy ka zu ją wy ższy po ziom in te li gen cji wer bal nej, my śle nia abs trak cyj ne go i przy -
czy no wo -skut ko we go, pa mięć cyfr oraz orien ta cji w cza sie i w miej scu. Na to miast
pa mięć wy ra zów i orien ta cja w kie run kach pra wo -le wo sta no wią funk cje, któ re nie ró -
żni cu ją obu ba da nych grup. Oso by z ze spo łem Wil liam sa ró żnią się pro fi lem funk cjo -
no wa nia po znaw cze go od ró wie śni ków z in nym za bu rze niem ge ne tycz nym - ze spo -
łem Do wna, po mi mo bra ku ró żnic w za kre sie ogól nej spraw no ści in te lek tu al nej mie -
rzo nej te stem Ma tryc Ko lo ro wych Ra ve na.

Mi chał Har cia re k1, Emi lia J. Si te k2,3, Ewa Na ro żań ska2,3, Ja ro sław Sła we k2,3

1 Za kład Psy cho lo gii Kli nicz nej i Neu rop sy cho lo gii, In sty tut Psy cho lo gii, 
Wy dział Na uk Spo łecz nych, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk

2 Od dział Neu ro lo gii Szpi tal Spe cja li stycz ny im. Św. Woj cie cha w Gdań sku, Gdańsk
3 Za kład Pie lę gniar stwa Neu ro lo gicz no -Psy chia trycz ne go, Gdań ski Uni wer sy tet 

Me dycz ny, Gdańsk

Ana li za ry sun ku w dia gno zie pa cjen tów z otę pie niem se man tycz nym 

oraz za ni kiem ko ro wym tyl nym

Stresz cze nie
Otę pie nie se man tycz ne (se man tic de men tia, SD) to je den z wa rian tów otę pie nia czo -
ło wo -skro nio we go cha rak te ry zu ją cy się po stę pu ją cą i po nadmo dal ną utra tą wie dzy
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se man tycz nej. Dla po rów na nia, za nik ko ro wy tyl ny (po ste rior cor ti cal atro phy, PCA),
na zy wa ny wzro ko wym wa rian tem cho ro by Al zhe ime ra, ce chu ją głów nie za bu rze nia
wzro ko wo -prze strzen ne. De fi cy ty se man tycz ne ob ser wo wa ne w SD, jak rów nież
dys funk cje o cha rak te rze agno zji wzro ko wej czy sy mul ta no gno zji ty po we dla pa cjen -
tów z PCA w istot ny spo sób przy czy nia ją się do ob ni żo nych wy ni ków w za da niach
z wy ko rzy sta niem ma te ria łu wzro ko we go, np. w pró bach na zy wa nia kon fron ta cyj ne -
go. Nie wie le jed nak wia do mo na te mat po do bieństw i ró żnic w ilo ści i ja ko ści błę dów
po peł nia nych przez te dwie gru py cho rych w pró bach ry so wa nia. Ce lem ba dań by ła
ana li za po rów naw cza ry sun ków u pa cjen tów z SD oraz PCA. Ba da niem ob ję to
2 oso by z SD oraz 2 oso by z PCA. Cho rych ce cho wał zbli żo ny wiek, czas od wy stą -
pie nia pierw szych ob ja wów kli nicz nych oraz na si le nie otę pie nia. Do oce ny ry sun ku
i funk cji wzro ko wo -prze strzen nych wy ko rzy sta no ze staw prób eks pe ry men tal nych.
Ana li za ujaw ni ła głę bo ko za bu rzo ne funk cje wzro ko wo -prze strzen ne je dy nie u cho -
rych z PCA, u któ rych do mi no wa ły pro ble my o cha rak te rze agno zji aper cep cyj nej,
aso cja cyj nej i sy mul ta no gno zji. Po nad to, w po rów na niu z oso ba mi z SD, któ re po peł -
nia ły głów nie błę dy se man tycz ne (np. za bu rzo ne roz po zna wa nie pra wi dło wo prze ry -
so wa nych obiek tów), cho rzy z PCA prze ja wia li trud no ści z oce ną względ nej wiel ko -
ści obiek tu oraz po strze ga niem re la cji prze strzen nych. Je dy nie u pa cjen tów z PCA
nie stwier dzo no ró żnic mię dzy ko pio wa niem oraz ry so wa niem na po le ce nie słow ne.
Prze pro wa dzo ne ba da nia wska zu ją na uży tecz ność prób ry so wa nia w dia gno zie ró -
żni co wej PCA oraz SD. Szcze gól nie cen ne mo że być po rów na nie wy ko na nia ry sun -
ku na po le ce nie słow ne (wy ma ga ją ce go od wo ła nia się do re pre zen ta cji obiek tu) oraz
ko pii na pod sta wie wzo ru (wy ma ga ją cej ana li zy i syn te zy wzro ko wej). U cho rych
z SD do mi nu ją przede wszyst kim pro ble my se man tycz ne, w po rów na niu do pa cjen -
tów z PCA, u któ rych stwier dza do mi nu ją trud no ści z syn te zą po szcze gól nych cech
bodź ców oraz z po strze ga niem re la cji prze strzen nych. 

Be ata Łu ka szew ska1, Hen ryk Ol szew ski2, Ma ria Ba za n3

1 In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk
2 Ka te dra Neu rop sy cho lo gii, Kra kow ska Aka de mia im. An drze ja Fry cza 
Mo drzew skie go, Kra ków

Za bu rze nia dy na mi ki pa mię ci we wcze snej dia gno sty ce ró żni co wej 

pa cjen tów z otę pie niem czo ło wo -skro nio wym w po rów na niu do otę pie nia 

ty pu Al zhe ime ra

Stresz cze nie
W li te ra tu rze przed mio tu ist nie ją do nie sie nia stwier dza ją ce, że u pa cjen tów we wcze -
snej fa zie otę pie nia czo ło wo -skro nio we go wy stę pu ją ró żno rod ne, czę sto nie spe cy -
ficz ne za bu rze nia za cho wa nia (be ha wio ral ny wa riant FTD), czy też nie spe cy ficz ne
za bu rze nia ję zy ka (ję zy ko wy wa riant FTD) cza sa mi zbli żo ne do za bu rzeń oso bo wo -
ści i ję zy ka po ja wia ją cych się we wcze snej fa zie cho ro by Al zhe ime ra. Zja wi sko to
utrud nia wcze sne ró żni co wa nie kli nicz ne tych ze spo łów a więc i wła ści we le cze nie
tych pa cjen tów. Ob ser wa cje kli nicz ne wska zu ją jed nak, że pa cjen ci z FTD są wra żli -
wi na wy stę po wa nie ró żno rod nych dys trak cji w pro ce sie ucze nia się, co mo żna wy -
ko rzy stać we wcze snej dia gno sty ce ró zni co wej. Ce lem ba dań by ło po twier dze nie tej
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ob ser wa cji. W ba da niach wzię ło udział 28 pa cjen tów z kli nicz ny mi ob ja wa mi otę pie -
nia czo ło wo -skro nio we go FTD (16 mę żczyzn, 12 ko biet) oraz 30 pa cjen tów z ob ja -
wa mi kli nicz ny mi otę pie nia ty pu Al zhe ime ra DAT (22 ko biet, 8 mę żczyzn). Dy na mi kę
pa mię ci oce nio no dwu krot nie w od stę pach 6 do 8 mie się cy przy po mo cy Te stu Pa -
mię ci Li sty Słów z WMS -III. Za bu rze nia dy na mi ki pa mię ci wy stą pi ły za rów no w gru -
pie pa cjen tów z otę pie niem czo ło wo -skro nio wym jak i u pa cjen tów z otę pie niem ty -
pu Al zhe ime ra. Jed nak sam prze bieg krzy wej ucze nia się był od mien ny w obu tych
gru pach. U pa cjen tów z gru py DAT krzy wa ta ma cha rak te ry stycz ny kształt zwią za -
ny z szyb szym mę cze niem się, gdyż w pro ce sie ucze nia się wy stę pu je spa dek
spraw no ści pa mię ci po mię dzy trze cią a czwar tą pró bą, zwią za ny z na stę po wy mi
trud no ścia mi w za pa mię ty wa niu i prze cho wy wa niu in for ma cji w pa mię ci. Z ko lei pa -
cjen ci z FTD są wra żli wi na dys trak cję, co prze ja wia się w du żym spad ku ilo ści za -
pa mię ty wa nych słów po mię dzy czwar tą a pią tą pró bą, tzn. po wpro wa dze niu dys trak -
cji w po sta ci dru giej li sty słów. W mia rę upły wu cho ro by, krzy we te wy rów nu ją się jed -
nak. Pro fi le dy na mi ki pa mię ci uzy ska ne w gru pie pa cjen tów z otę pie niem czo ło wo -
-skro nio wym jak i u pa cjen tów z otę pie niem ty pu Al zhe ime ra mo gą być przy dat ne we
wcze snej dia gno zie ró żni co wej pa cjen tów z FTD i DAT.

Iza be la Her man -Su char ska
Pra co wa nia Re zo nan su Ma gne tycz ne go, Ka te dra Ra dio lo gii UJ CM, Kra ków

Iden ty fi ko wa nie wad mó zgu u pło du me to da mi neu ro obra zo wa nia 

– pre na tal ny re zo nans ma gne tycz ny

Stresz cze nie
Wa dy roz wo jo we to wszyst kie przy pad ki nie pra wi dło we go roz wo ju pło du. Czę stość
ich wy stę po wa nia w Pol sce wa ha się od 2-3%, a 30% z nich jest zwią za na z za bu -
rze nia mi ge ne tycz ny mi. 
Naj wa żniej szą me to dą w dia gno sty ce ob ra zo wej wad pło du jest ba da nie ul tra so no -
gra ficz ne. Jest nie in wa zyj ne, ogól nie do stęp ne, bez piecz ne dla mat ki i dziec ka. Jed nak
przy dat ność ba da nia USG w oce nie wad pło du jest uza le żnio na od ja ko ści sprzę tu
do ba dań ul tra so no gra ficz nych i do świad cze nia oso by ba da ją cej, co znacz nie ró żni -
cu je czu łość me to dy w wy kry wa niu za bu rzeń roz wo jo wych. W ak tyw nych sys te mach
wy kry wa nia (spe cjal nie szko le ni le ka rze prze pro wa dza ją we dług jed no li te go, stan -
dar do we go sche ma tu sys te ma tycz ne ba da nia USG pło dów), w USG roz po zna je się
wa dy roz wo jo we u 7,3% no wo rod ków. Po nie waż naj lep szą z od kry tych do tych czas
me tod ob ra zo wa nia struk tur mó zgu i rdze nia jest re zo nans ma gne tycz ny, od kil ku -
dzie się ciu lat pro wa dzo no pró by wpro wa dze nia ba da nia MR rów nież do dia gno sty ki
pre na tal nej. Pod sta wo wym wska za niem do wy ko na nia ba da nia MR pło du jest po dej -
rze nie wa dy ośrod ko we go ukła du ner wo we go. Wa dy OUN sta no wią du żą gru pę wad
wro dzo nych (stwier dza nych u oko ło 3% wszyst kich uro dzo nych dzie ci) wy kry wa nych
w okre sie cią ży. Są one przy czy ną 40% wszyst kich zgo nów w pierw szym ro ku ży cia,
a u dzie ci, któ re prze ży ją po wo du ją wy stę po wa nie za bu rzeń neu ro lo gicz nych o ró -
żnym stop niu na si le nia, upo śle dze nia umy sło we go lub opor nej na le cze nie pa dacz -
ki. Więk szość z nich jest wy kry wa na w cza sie ba da nia USG, jed nak pra wie wszyst -
kie opra co wa nia po świę co ne za bu rze niom roz wo jo wym OUN wy ka za ły wy ższość
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MR nad USG. Do ty czy to zwłasz cza oce ny wad tyl nej ja my czasz ki, age ne zji cia ła
mo dze lo wa te go, zło żo nych wad mó zgo wia i rdze nia, wy kry wa nia przy czyn po sze -
rze nia prze strze ni pły no wych mó zgo wia, wy kry wa nia gu zów mó zgu i czasz ki, oce ny
stop nia dys pla zji i doj rze wa nia ko ry mó zgo wej, ano ma lii zwią za nych z nie pra wi dło -
wą mi gra cją ko mó rek ner wo wych, zmian nie do krwien nych, krwa wie nia do tkan ki mó -
zgo wej oraz oce ny za war to ści prze pu klin mó zgo wych i rdze nio wych.
Roz wój ukła du ner wo we go jest zło żo nym pro ce sem, któ ry mo że być za bu rzo ny przez
dzia ła nie wie lu ró żnych czyn ni ków eg zo gen nych, uwa run ko wa nie ge ne tycz ne lub ujaw -
nie nie się ob cią że nia ge ne tycz ne go pod wpły wem czyn ni ka ze wnętrz ne go. W za le żno -
ści od mo men tu za dzia ła nia, dłu go ści i na tę że nia na ra że nia na czyn nik uszkadza ją cy
po wsta ją ró żne zmia ny mor fo lo gicz ne. W opar ciu o ko lej ne fa zy for mo wa nia się i doj -
rze wa nia ośrod ko we go ukła du ner wo we go po wsta ła kla sy fi ka cja wad roz wo jo wych.
Ni niej szy wy kład uwzględ nia po dział wad roz wo jo wych ośrod ko we go ukła du ner wo -
we go z uwzględ nie niem cza su po wsta wa nia po szcze gól nych ano ma lii oraz z omó -
wie niem i przy kła da mi ob ra zów MR wy bra nych wad.

Gra ży na Kra so wicz -Ku pis
In sty tut Psy cho lo gii, UMCS, Lu blin

Ba da nia nad pa mię cią w spe cy ficz nym za bu rze niu roz wo ju ję zy ko we go (SLI)

Stresz cze nie 
SLI (ang. spe ci fic lan gu age im pa ir ment), od no si się do za bu rzeń w przy swa ja niu sys -
te mu ję zy ko we go, a zwłasz cza je go skła dnio wo -mor fo lo gicz ne go skład ni ka u dzie ci,
u któ rych nie roz po zna no: uszko dze nia w bu do wie mó zgu, upo śle dze nia słu chu,
znacz ne go ogól ne go upo śle dze nia zdol no ści ucze nia się i któ re nie zo sta ły po zba -
wio ne kon tak tu z oto cze niem (Ra pin 1996). Kil ka po wa żnych teo rii wska zu ją cych na
pa to me cha ni zmy SLI od wo łu je się do de fi cy tów pa mię ci, np. ope ra cyj nej czy fo no lo -
gicz nej. Szcze gól nie cie ka wa jest hi po te za de fi cy tu pro ce du ral ne go Mi cha el T. Ul l man
i Eli za beth I. Pier pont (2005), któ ra pró bu je in te gro wać ba da nia neu ro nal ne, po znaw -
cze i ję zy ko znaw cze do ty czą ce SLI oraz wy ja śniać he te ro ge nicz ność de fi cy tów przy -
pi sy wa nych te mu za bu rze niu, któ ra zo sta nie przed sta wio na w re fe ra cie. 
Prze ana li zo wa ne zo sta nie ta kże zna cze nie ba da nia ró żnych aspek tów pa mię ci w dia -
gno zie in dy wi du al nej, mię dzy in ny mi w kon tek ście współ wy stę po wa nie SLI i dys lek sji.

Mał go rza ta Li pow ska, Pau li na Paw lic ka 
In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk

Za bu rze nia pa mię ci wzro ko wo -prze strzen nej u dzie ci ze współ wy stę po wa niem 

dys lek sji i ADHD

Stresz cze nie
Oce na funk cjo no wa nia pa mię ci wzro ko wej i wzro ko wo -prze strzen nej u dzie ci jest
nie zwy kle trud na ze wzglę du na wciąż ży wo dys ku to wa ną wza jem ną za le żność bądź
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nie za le żność sys te mów pa mię ci. Część ba da czy, w opar ciu o ba da nia neu ro obra zo -
we, wska zu je na ist nie nie ró żnic mię dzy prze twa rza niem in for ma cji wzro ko wych (np.
ko lor) i prze strzen nych (re la cje: na, pod, obok, itd.). W dia gno sty ce dys lek sji oraz
ADHD wie lu au to rów wska zu je na wy stę po wa nie de fi cy tów w za kre sie obu tych ty -
pów pa mię ci. Ję zy ko we kon cep cje dys lek sji nie uwzględ nia ją pro ble mów na tu ry
wzro ko wej i wzro ko wo -prze strzen nej, a po mi ja nie te go ty pu pro ble mów znie kształ ca
ob raz kło po tów dziec ka ze spe cy ficz ny mi trud no ścia mi w na uce czy ta nia i pi sa nia.
Z ko lei w gru pie dzie ci z ADHD wska zu je się na wy stę po wa nie trud no ści w za kre sie
pa mię ci wzro ko wej i wzro ko wo -prze strzen nej, któ re wią żą się z ni ską ko or dy na cją
wzro ko wo ru cho wą. W ba da niach wzię ło udział 240 dzie ci z klas IV -VI szko ły pod -
sta wo wej. Za kwa li fi ko wa no je do czte rech rów no licz nych grup: Zgod nie z wy zna czo -
nym ce lem ba dań bra ły w nich udział czte ry gru py dzie ci: 
• z po dwój ną dia gno zą dys lek sji i ADHD,
• z izo lo wa ną dys lek sją, 
• z czy stym ADHD, 
• bez za bu rzeń roz wo ju.
W ce lu oce ny po zio mu funk cjo no wa nia pa mię ci wzro ko wej i wzro ko wo prze strzen nej
wy ko rzy sta ne zo sta ły: Test Fi gu ry Zło żo nej Rey’a -Oster rie tha, pod test Po wta rza nie

Cyfr z WMS -III, pod test Pa mięć Wzro ko wo -Ru cho wa z WMS -III.

Ana li za da nych uzy ska nych przez dzie ci ze współ wy stę po wa niem dys lek sji i ADHD
na tle po zo sta łych ba da nych wska za ła, że w od nie sie niu do pa mię ci wzro ko wej i wzro -
ko wo -prze strzen nej mo żna wy raź nie mó wić o na si lo nym de fi cy cie. Za da nia wy ma ga -
ją ce od two rze nia ru chów wprost oraz sko pio wa nia fi gu ry zło żo nej, by ły dla dzie ci ze
współ wy stę po wa nie dys lek sji i ADHD trud niej sze niż dla ba da nych z gru py kon tro l -
nej, choć wy ko na ły je one na po zio mie zbli żo nym do po zo sta łych grup kli nicz nych.
Jed na kże dzie ci ze współ wy stę po wa niem dys lek sji i ADHD uzy ska ły istot nie gor sze
wy ni ki na wet w pró bie od twa rza nia ru chów wspak, któ rą po zo sta li ba da ni wy ko ny wa li
na po zio mie nor my roz wo jo wej. Ta kże od two rze nie ry sun ku z pa mię ci by ło naj trud -
niej sze dla ba da nych z tej gru py. O ile dzie ci z ADHD wy ko na ły za da nie na po zio mie
zbli żo nym do dzie ci ze spe cy ficz ny mi trud no ścia mi w ucze niu się to już gru pa kry te -
rial na uzy ska ła istot nie ni ższe wy ni ki. Wy da je się, że o ile sa mo wy stę po wa nie trud -
no ści w na uce czy ta nia i pi sa nia nie jest czyn ni kiem wy star cza ją cym do istot ne go po -
gor sze nia spraw no ści pa mię ci wzro ko wej, to fakt wy stę po wa nia nad po bu dli wo ści
istot nie wpły wa na te zdol no ści.

Ane ta R. Bor kow ska1, Piotr Fran cu z2

1 Za kład Psy cho lo gii Kli nicz nej i Neu rop sy cho lo gii UMCS, Lu blin
2 Ka te dra Psy cho lo gii Eks pe ry men tal nej KUL, Lu blin

Ru chy ga łek ocznych a de fi cyt pa mię ci w dy sor to gra fii

Streszczenie
Ce lem prze pro wa dzo nych ba dań by ło usta le nie, czy ru chy ga łek ocznych pod czas wy -
ko ny wa nia za dań or to gra ficz nych ró żni cu ją mło dzież z dy sor to gra fią i po praw nie pi -
szą cą. Mi mo du żej po pu lar no ści wy ko rzy sta nia ey etrac kin gu do ba dań nad dys lek -
sją, nie wie le jest ta kich prób do ko ny wa nych z udzia łem osób z dy sor to gra fią.
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Prze ba da no 30 osób z dy sor to gra fią i 19 z gru py kon tro l nej. Prze pro wa dzo no dwa
eks pe ry men ty: 1) gdy za da niem by ła oce na po praw no ści za pi su wy ra zów z ję zy ka
pol skie go z trud no ścią or to gra ficz ną, 2) gdy za da niem by ło ucze nie się za pi su or to -
gra ficz ne go wy ra zów bez sen sow nych. Pod czas obu za dań prze pro wa dza no ba da -
nia ru chów ga łek ocznych. 
Wy ko rzy sta no ey etrac ker optycz ny Ey etrac ker SMI iView X Hi Spe ed. Do wy zna cze -
nia pod sta wo wo wych wskaź ni ków ru chów oka za sto so wa no nie in wa zyj ną tech no lo -
gię po mia ru re flek su ro gów ko we go. Je go wy so ką pre cy zję po mia ru gwa ran tu je pra -
ca z czę sto tli wo ścią od świe ża nia 1250Hz, la ten cją 0,5 ms, roz dziel czo ścią po mia -
ru 0,01°. Oce nia no czas re ak cji oraz kil ka wskaź ni ków ru chów ga łek ocznych. Prze -
pro wa dzo ne ana li zy wska zu ją, że oso by z dy sor to gra fią po peł nia ją ce błę dy w za da -
niach z trud no ścią or to gra ficz ną, ge ne ru ją więk szą licz bę fik sa cji od osób do brze pi -
szą cych, a ta kże cha rak te ry zu je je więk sza licz ba fik sa cji na se kun dę w za da niu
ucze nia się no wych wy ra zów z trud no ścią or to gra ficz ną. Znacz na licz ba fik sa cji, ich
więk sza czę sto tli wość wska zu je na nie doj rza łe i mniej efek tyw ne stra te gie prze twa -
rza nia wzro ko we go. Wy da je się więc, że błę dy po peł nia ne przez oso by z dy sor to gra -
fią wy ni ka ją z prze cią że nia sys te mu wzro ko we go wy dat ku ją ce go du że na kła dy ener -
gii nie zbęd ne do wy ge ne ro wa nia du żej licz by fik sa cji w krót kim cza sie. Eks pe ry ment
nr 2 po twier dził hi po te zę o dłu ższym cza sie od po wie dzi u osób z dy sor to gra fią, ale
je dy nie pod czas od twa rza nia z pa mię ci. Pod czas przy wo ła nia wzro ko wej re pre zen -
ta cji bodź ca, po rów na nie jej do spo strze ga ne go obiek tu i pod ję cie de cy zji o po praw -
no ści wy ma ga od ba da nych z dy sor to gra fią wię cej wy sił ku. Mo żli we więc, że dłu ższa
ana li za wzro ko wa bodź ca wpły wa na prze cią że nie pa mię ci wzro ko wej i tym sa mym
jej mniej szą efek tyw ność. 

Iza be la Pie tras
In sty tut Psy cho lo gii UMCS, Lu blin

Dy sor to gra fia a pa mięć

Stresz cze nie
Py ta nie do ty czą ce funk cji po znaw czych za an ga żo wa nych w pro ces pi sa nia jest sta -
le roz pa try wa ne. Bu dzi jed no cze śnie wie le kon tro wer sji do ty czą cych udzia łu i zna -
cze nia po szcze gól nych ele men tów istot nych w pi sa niu. Obec nie do mi nu ją cym jest
po gląd przy pi su ją cy pod sta wo we zna cze nie funk cjom ję zy ko wym (Snow ling 2000,
Kra so wicz -Ku pis 1999,2008). In ne teo rie pod kre śla ją ro lę ana li zy, syn te zy i pa mię ci
wzro ko wej i słu cho wej (Spio nek 1989), spraw nej per cep cji szyb ko zmie nia ją cych się
bodź ców wzro ko wych i słu cho wych (Ste in 2001), au to ma ty za cji czyn no ści ru cho -
wych i czyn no ści zwią za nych z mo wą (Faw cett, Ni col son 2004), sku pia nia uwa gi
wzro ko wej i słu cho wej (Fa co etii i in. 2004) oraz in te gra cji per cep cyj no-mo to rycz nej
(Bog da no wicz 1997). Spo śród wy mie nio nych po wy żej funk cji po znaw czych wa run -
ku ją cych na by wa nie umie jęt no ści pi sa nia nie zwy kle istot nym wy da je się być zna cze -
nie pa mię ci, zwłasz cza wzro ko wej i słu cho wej. Re fe rat pre zen tu je wy ni ki ba dań do -
ty czą cych ró żnic w funk cjo no wa niu te go pro ce su po znaw cze go u uczniów z dy sor to -
gra fią i uczniów bez ta kich trud no ści.
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Mar ta Łoc kie wi cz1, Ka ta rzy na Bog da no wi cz2, Mar ta Bog da no wi cz1, 
Ka rol Ka ra sie wi cz1

1 In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk
2 Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie, Olsz tyn

Za bu rze nia pa mię ci u osób do ro słych z dys lek sją

Stresz cze nie
Ce lem pod ję tych ba dań jest ana li za po zio mu funk cjo no wa nia ró żnych aspek tów pa -
mię ci: se kwen cyj nej i nie se kwen cyj nej, wzro ko wej, słu cho wej, wzro ko wo -ru cho wej
u osób do ro słych z dys lek sją, w po rów na niu do osób do ro słych bez pro ble mu dys -
lek sji. W ba da niach wła snych uczest ni czy ło 180 osób do ro słych, głów nie stu den tów
i ab sol wen tów uczel ni wy ższych Trój mia sta. Gru pę kry te rial ną sta no wi ło 93 (52%)
do ro słych osób z dys lek sją, a kon tro l ną 87 (48%) do ro słych osób bez pro ble mu dys -
lek sji. Oso by ba da ne wy ko na ły na stę pu ją ce za da nia: Za da nie „Pa ra lel ne” (od twa rza -
nie sze re gu par ob raz ków: ko lej no ści se kwen cji oraz łą cze nia wła ści wych par)
z Prze sie wo we go Te stu do Dia gno zo wa nia Dys lek sji u Do ro słych (Smy the, Gy ar ma -
thy), pró by: Za da nie Wzro ko wo -Prze strzen ne oraz Pa mięć Słu cho wa ze Ska li Pa -
mię ci We chsle ra (pol ska ada pta cja: Pą chal ska, Li pow ska), a ta kże pró bę Trud na Fi -
gu ra (Bog da no wicz, Kal ka, Ge du tie ne, Sa je wicz -Radt ke, Radt ke, Ka ra sie wicz), po le ga -
ją cą na ko pio wa niu i na stęp nie od twa rza niu z pa mię ci zło żo ne go wzo ru. Otrzy ma ne
wy ni ki po twier dza ją za ło że nie o ni ższym po zio mie funk cjo no wa nia osób z dys lek sją
w od nie sie niu do słu cho wej pa mię ci ope ra cyj nej na ma te ria le se kwen cyj nym oraz re -
pro duk cji zło żo ne go wzo ru. Nie za uwa żo no na to miast ró żnic na nie ko rzyść gru py
kry te rial nej w od nie sie niu do funk cjo no wa nia pa mię ci wzro ko wo -ru cho wej oraz wzro -
ko wej pa mię ci se kwen cyj nej i nie se kwen cyj nej. W oby dwu po rów ny wa nych gru pach
za da nie an ga żu ją ce wzro ko wą pa mięć sy mul ta nicz ną oka za ło się istot nie ła twiej sze
od za da nia wy ko rzy stu ją ce go wzro ko wą pa mięć se kwen cyj ną. Po nad to, za da nie an -
ga żu ją ce pa mięć wzro ko wo -ru cho wą oka za ło się istot nie ła twiej sze od za da nia wy -
ko rzy stu ją ce go wer bal ną pa mięć słu cho wą. 
Zna jo mość pre fe ro wa ne go spo so bu za pa mię ty wa nia ma te ria łu mo że być za sto so wa -
na do opra co wa nia wska zó wek w ce lu efek tyw niej sze go ucze nia się i or ga ni za cji pra cy.

Ewa Mał go rza ta Sze pie tow ska
Za kład Psy cho lo gii Kli nicz nej i Neu rop sy cho lo gii, In sty tut Psy cho lo gii UMCS, Lu blin

Su biek tyw na oce na wła snej pa mię ci ja ko przed miot ana liz w psy cho lo gii

Stresz cze nie
Oce na wła snej pa mię ci sta no wi je den z ele men tów ba dań nad me ta pa mię cią roz wi -
ja nych od lat 80-tych XX wie ku głów nie w za kre sie dzie cię cych zdol no ści me ta po -
znaw czych. Obec nie, jest ce lem ana liz i apli ka cji w psy cho lo gii kli nicz nej, neu rop sy -
cho lo gii, psy cho lo gii edu ka cyj nej oraz spo łecz nej. Da ne wska zu ją bo wiem na bar dzo
zło żo ne uwa run ko wa nia su biek tyw nej oce ny wła snych mo żli wo ści mne stycz nych,
wli cza jąc w to: zmien ne in dy wi du al ne (wiek, płeć, na strój, sche ma ty po znaw cze), kli -
nicz ne (stan OUN, czyn ni ki pa to gen ne i ogól ny stan po znaw czy), spo łecz ne i eko no -
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micz ne. Istot nym czyn ni kiem jest rów nież me to dy ka oce ny/dia gno zy – tj. czy oce -
na do ty czy ogól nych czy spe cy ficz nych/wy biór czych mo żli wo ści pa mię cio wych (np.
sza co wa nie po zio mu wy ucze nia, oce na stop nia trud no ści ma te ria łu itp.). Wy ka za no
m. in., że su biek tyw na oce na ogól nych wła ści wo ści pa mię ci nie ma związ ku z oce -
na mi szcze gó ło wych umie jęt no ści, co wska zu je na ró żne me cha ni zmy psy cho lo gicz -
ne tych dwóch ty pów opi nii. Po nad to, ze sta wie nie su biek tyw nych (sza co wań) i obiek -
tyw nych (po zio mu wy ko nań) ocen umo żli wia re in ter pre to wać za gad nie nia kli nicz ne (np.
czy oso by z pa to lo gią mó zgu w tym z otę pie niem rze czy wi ście nie są świa do me sta nu
wła snej pa mię ci?) i spo łecz no -roz wo jo we (czy oso by zdro we ade kwat nie oce nia ją swo -
ją pa mięć?). Za gad nie nia te zo sta ną zi lu stro wa ne wy ni ka mi ba dań wła snych.

Mag da le na Sen de rec ka1, An na Gra bow ska2,3, Krzysz tof Ger c4, 
Ja kub Szew czy k1, Ro man Chmy la k5

1 In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Ja giel loń ski, Kra ków
2 In sty tut Bio lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie go PAN, War sza wa
3 Szko ła Wy ższa Psy cho lo gii Spo łecz nej, War sza wa
4 In sty tut Psy cho lo gii Sto so wa nej, Uni wer sy tet Ja giel loń ski, Kra ków
5 NZOZ EEG -GRAF Pra cow nia EEG, Kra ków 

Ha mo wa nie re ak cji, kon tro la po znaw cza i de tek cja błę dów u dzie ci z ADHD 

– ba da nia elek tro fi zjo lo gicz ne

Stresz cze nie
Za bu rze nia ha mo wa nia re ak cji na le żą do klu czo wych dys funk cji wy stę pu ją cych w ze -
spo le nad po bu dli wo ści psy cho ru cho wej z de fi cy ta mi kon cen tra cji uwa gi (ang. At ten tion -

-De fi cit Hy pe rac ti vi ty Di sor der, ADHD). Głów nym ce lem ni niej sze go pro jek tu ba daw -
cze go by ło okre śle nie mó zgo we go pod ło ża wspo mnia nych za bu rzeń u dzie ci z ADHD
na pod sta wie nie pra wi dło wo ści ujaw nia ją cych się we wzor cu po ten cja łów wy wo ła nych.
Me to do lo gia. Ba da nia prze pro wa dzo no na gru pie 20 dzie ci z mie sza nym pod ty pem
ADHD oraz rów no licz nej gru pie kon tro l nej, skła da ją cej się z dzie ci nie wy ka zu ją cych
żad nych za bu rzeń, do bra nych pod wzglę dem wie ku, płci oraz ilo ra zu in te li gen cji.
Wiek osób ba da nych mie ścił się w prze dzia le od 6.9 do 12.3. W pro jek cie wy ko rzy -
sta no za da nie z sy gna łem STOP. Funk cjo no wa nie po znaw cze osób ba da nych by ło
ana li zo wa ne na dwóch płasz czy znach – po mia rów be ha wio ral nych oraz ak tyw no ści
elek trycz nej mó zgu. Pa ra me try po ten cja łów wy wo ła nych wy ło nio nych z za pi su EEG
by ły ana li zo wa ne z uwzględ nie niem ich am pli tu dy, la ten cji oraz to po gra ficz ne go roz -
kła du. Szcze gó ło we po rów na nia do ty czy ły kom po nen tów P2, N2 i P3, mie rzo nych
w od po wie dzi na sy gnał STOP, oraz ze spo łu za łam ków ERN -Pe, zwią za ne go
z udzie le niem przez oso bę ba da ną nie pra wi dło wej od po wie dzi. Wy ni ki be ha wio ral ne
po twier dzi ły ob ni żo ną spraw ność ha mo wa nia re ak cji u dzie ci z ADHD. W gru pie kli -
nicz nej pa ra me try ko lej nych kom po nen tów po ten cja łu wy wo ła ne go ró żni ły się
od tych, któ re za ob ser wo wa no u ich zdro wych ró wie śni ków. Za ob ser wo wa ne ró żni -
ce wska zu ją na zło żo ne za bu rze nie me cha ni zmów kon tro li ha mo wa nia, mo ni to ro wa -
nia kon flik tu i roz po zna wa nia błę dów u dzie ci z ADHD. Ob ni żo na am pli tu da kom po -
nen tu P2 świad czy o nie do sta tecz nej orien ta cji na po ja wia ją ce się w za da niu bodź -
ce. Pod wy ższo na am pli tu da i wy dłu żo na la ten cja kom po nen tu N2 wią że się z nie -
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umie jęt no ścią nie zwłocz ne go ak ty wo wa nia pro ce sów ha mo wa nia. Ob ni żo na am pli -
tu da kom po nen tu P3 od zwier cie dla de fi cy ty w kon tro li po znaw czej, wpły wa ją ce
na mo ni to ro wa nie prze bie gu wy ko na nia ca łe go za da nia. Wresz cie re duk cja am pli tu -
dy kom po nen tów ERN -Pe wska zu je na ob ni żo ną zdol ność de tek cji po peł nio ne go
błę du, z któ rą łą czy się za bu rze nie świa do mej ewa lu acji nie po wo dze nia i nie umie jęt -
ność ko ry go wa nia wła snych dzia łań.

Iwo na Szat kow ska 
In sty tut Bio lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie go PAN, War sza wa

Wpływ mo ty wa cji na pa mięć ope ra cyj ną: ro la ko ry przed czo ło wej

Stresz cze nie
O sku tecz no ści za cho wań ukie run ko wa nych na osią gnię cie ce lu (ang. go al di rec ted

be ha vior) de cy du ją mo ty wa cje (sty mu lu ją ce do dzia ła nia) i funk cje wy ko naw cze (kon -
tro lu jące prze bieg dzia ła nia). Ce lem pre zen to wa nych ba dań by ło okre śle nie ob sza -
rów mó zgu, któ re in te gru ją pro ce sy mo ty wa cyj ne z funk cja mi wy ko naw czy mi. Wy ko -
rzy sta no dwie kom ple men tar ne me to dy ba daw cze. W eks pe ry men cie I w ba da niu
zdro wych ochot ni ków za sto so wa no tech ni kę czyn no ścio we go re zo nan su ma gne -
tycz ne go (fMRI) oraz mo de lo wa nie rów nań struk tu ral nych (SEM; ang.: struc tu ral

equ ation mo de ling). W eks pe ry men cie II prze pro wa dzo no ba da nie be ha wio ral ne,
w któ rym wzię ły udział oso by z uszko dze nia mi ko ry przed czo ło wej. W obu eks pe ry -
men tach oso by ba da ne wy ko ny wa ły za da nie an ga żu ją ce pa mięć ope ra cyj ną i funk -
cje wy ko naw cze, tzw. za da nie n-wstecz, któ re po le ga ło na eks po zy cji se kwen cji po -
je dyn czych bodź ców, a za da niem oso by ba da nej by ło zde cy do wa nie, czy bodź ce od -
ległe o n miejsc w se kwen cji są ta kie sa me, czy ró żne. Za po mo cą fi nan so wych na gród
i kar wpły wa no na mo ty wa cję ba da nych do po praw ne go wy ko na nia za da nia. Wy ni ki
obu eks pe ry men tów wy ka za ły, że pod staw na ko ra przed czo ło wa bie rze udział w in te -
gro wa niu mo ty wa cji z funk cja mi wy ko naw czy mi. Wy ni ki su ge ru ją też, że pod staw na ko -
ra przed czo ło wa w le wej pół ku li mó zgu peł ni klu czo wą ro lę w tym pro ce sie, na to miast
pod staw na ko ra przed czo ło wa w pra wej pół ku li mó zgu jest szcze gól nie za an ga żo wa -
na w in te gro wa nie in for ma cji o „ka rze” z funk cja mi wy ko naw czy mi. 

An na Jan kow ska1, Mar ta Bog da no wi cz2

1 SWPS, Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski
2 In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk

Funk cjo no wa nie po znaw cze uczniów z in te li gen cją ni ższą niż prze cięt na

Stresz cze nie
In te li gen cja ni ższa niż prze cięt na (ang. bor der li ne in tel lec tu al func tio ning, bor der li ne
in tel li gen ce) jest dia gno zo wa na w przy pad kach, gdy po ziom spraw no ści in te lek tu al -
nej mie ści się po ni żej prze cięt nej, a ilo raz in te li gen cji znaj du je się po mię dzy -1,01
a – 2,00 od chy le niem stan dar do wym. Ten po ziom funk cjo no wa nia umy sło we go za li -
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cza ny jest do tzw. sze ro ko ro zu mia nej nor my (APA, 2000; Ko strzew ski, 1981). W li te ra -
tu rze ame ry kań skiej i ka na dyj skiej okre śla ny jest ter mi nem „in te li gen cja bor der li ne”
czy li „z po gra ni cza” nor my. W 1980 ro ku, wraz z wpro wa dze niem ICD -9 i kla sy fi ka cji
DSM -IV -TR w 2000 ro ku, ten po ziom in te li gen cji uzna ny zo stał za sze ro ko ro zu mia -
ną nor mę. W Sta nach Zjed no czo nych i Ka na dzie po wszech nie sto su je się ta kie na -
zwy jak: sha dow chil dren (dzie ci cie nia) czy grey area kids (dzie ci z sza rej stre fy).
Ter mi ny te stwo rzo ne zo sta ły po to by pod kre ślić trud ną sy tu ację szkol ną w ja kiej
znaj du ją się te dzie ci. Zgod nie z roz kła dem krzy wej Gaus sa czę stość wy stę po wa nia
osób z in te li gen cją bor der li ne w po pu la cji wy no si 14% po pu la cji szkol nej (4-5 uczniów
w ka żdej kla sie). Dzie ci te sta no wią nie jed no rod ną gru pę. J. Ko strzew ski (1981) za -
pro po no wał po dział tych dzie ci na pięć pod grup. H. Spio nek na trzy pod gru py. Nie
ma zgod no ści co do ty po lo gii tych osób. W ro ku 2009/2010 zo sta ły prze pro wa dzo ne
ba da nia, we dług pro jek tu au to rek, i ob ję ły 114 uczniów (72 uczniów i 42 uczen nic)
wszyst kich klas ze spo łu szkół w Gdań sku. Kry te rium do bo ru do gru py ba da nej by ła
opi nia po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej. Ba da nia i ana li za do ko na na przez 
A. Jan kow ską (2011) ujaw ni ły 4 pod gru py dzie ci z in te li gen cją ni ższą niż prze cięt na:
1/ z glo bal nie ob ni żo ną spraw no ścią in te lek tu al na, 2/ z de fi cy ta mi w roz wo ju ję zy ko -
wym, 3/ za nie dba ne pe da go gicz nie, 4/ o nie har mo nij nym pro fi lu roz wo ju funk cji po -
znaw czych, cha rak te ry stycz nym dla dys lek sji roz wo jo wej. Po praw na kla sy fi ka cja mo że
po moc w pro gra mo wa niu te ra pii.

Mag da le na Chrzan -Dęt koś
Za kład Psy cho lo gii i Psy cho pa to lo gii Roz wo ju, In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet 
Gdań ski, Gdańsk

Wy po wie dzieć nie wy po wie dzia ne. Re flek sje nad mo żli wo ścia mi po zna nia 

wcze snych do świad czeń dziec ka

Stresz cze nie
Współ cze sne teo rie psy cho lo gicz ne i neu ro bio lo gicz ne co raz czę ściej pod kre śla ją
zna cze nie wcze snej trau my re la cyj nej dla dal sze go po znaw cze go, spo łecz ne go i emo -
cjonal ne go roz wo ju dziec ka. Ba da cze i psy cho lo dzy prak ty cy co raz czę ściej pod wa -
ża ją za ło że nie, że ma łe dziec ko nie jest w sta nie przy wo ły wać wcze snych do świad -
czeń. Ba da nia neu rop sy cho lo gicz ne po ka zu ją na to miast, że stre so ry po cho dze nia
spo łecz ne go są znacz nie bar dziej nisz czą ce niż stre so ry po za spo łecz ne. Ce lem ar -
ty ku łu jest prze gląd pi śmien nic twa do ty czą cy zna cze nia wcze snej trau my dla roz wo -
ju dziec ka. Prze gląd li te ra tu ry wzbo ga co ny jest ma te ria łem kli nicz nym, opi sem cha -
rak te ry stycz nych za baw 5-let nie go dziec ka, któ re zda niem au tor ki, od twa rza ją prze -
ży cia z je go pierw szych lat ży cia. Za pre zen to wa ny teo re tycz ny i kli nicz ny ma te riał
do star cza prze sła nek po zwa la ją cych na wy su nię cie hi po te zy o ist nie niu mo żli wo ści
za rów no wer bal ne go jak i pro ce du ral ne go przed sta wie nia przez dziec ko rów nież ura zu
do ty czą ce go re la cji. Ma to istot ne im pli ka cje kli nicz ne. Uzna nie re al no ści wcze sne go
ura zu oraz je go mo żli we go wpły wu na ży cie dziec ka i ado le scen ta wpły wa na wstęp -
ną dia gno zę i pla no wa ną te ra pię – to od kli ni cy sty za le ży bo wiem czy ko mu ni ka ty pa -
cjen tów po trak tu je ja ko znie kształ ce nie rze czy wi sto ści czy ra czej kon se kwen cję re -
al ne go wy da rze nia.
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Mał go rza ta Kost ka-Szy mań ska
In sty tut Psy cho lo gii UMCS, Lu blin

Spe cy fi ka my śle nia ope ra cyj ne go u dzie ci ry zy ka dys lek sji

Stresz cze nia
Ce lem pre zen to wa nych ba dań by ło stwier dze nie, czy u dzie ci ry zy ka dys lek sji roz wi -
nę ło się my śle nie ope ra cyj ne. Jest to spo sób funk cjo no wa nia in te lek tu al ne go, któ ry
nie po ja wia się na gle lecz kształ tu je się i doj rze wa zgod nie z ryt mem roz wo jo wym
dziec ka . Jest jed nym z eta pów roz wo ju my śle nia, kształ tu je się i do sko na li w okre -
sie od 6-7 do 11-12 r.ż (Pia get, 1996, 1981; Pia get i In hel der, 1976). Pod sta wo wą 
ce chą my śle nia ope ra cyj ne go jest – od wra cal ność ope ra cji umy sło wych – ozna cza -
ją ca, że funk cjo nu ją one w po wią za niu z ope ra cja mi wzglę dem nich od wrot ny mi,
anu lu ją cy mi je lub li kwi du ją cy mi ich skut ki przez dzia ła nia kom pen sa cyj ne. Dzię ki od -
wra cal no ści my śle nia mo żli wa jest szyb ka, płyn na, wie lo krot na zmia na kie run ku my -
śle nia po zwa la ją ca na ko or dy no wa nie ró żnych punk tów wi dze nia (de cen tra cja). My -
śle nie dzie ci pra wi dło wo roz wi ja ją cych się po sia da ce chy my śle nia ope ra cyj ne go.
Na to miast z ja kichś po wo dów w trud no ściach (za bu rze niach roz wo jo wych) roz wój te -
go my śle nia nie prze bie ga pra wi dło wo. Ba da nia mi ob ję to 60 dzie ci w wie ku 6 lat 
z kla sy ze ro wej. Ba da nych po dzie lo no na gru pę eks pe ry men tal ną i kon tro l ną. Gru pę
eks pe ry men tal ną sta no wi 30 dzie ci z ry zy kiem dys lek sji. Na to miast gru pa kon tro l na
to dzie ci bez ry zy ka trud no ści w czy ta niu i pi sa niu (nor ma roz wo jo wa). W pro ce du -
rze ba dań wy ko rzy sta no na stę pu ją ce me to dy: Ska la Ry zy ka Dys lek sji M. Bog da no -
wicz (2002), Te sty Czy ta nia dla Sze ścio lat ków  G. Kra so wicz-Ku pis (2008) oraz Dia -
gno za Mo żli wo ści In te lek tu al nych  Dziec ka DMI – 2M A. Mat czak (2001).  Dzie ci ob -
cią żo ne ry zy kiem trud no ści w czy ta niu uzy sku ją gor sze wy ni ki w te ście ope ra cyj no -
ści my śle nia. Zau wa ża się u nich in ny pro fil my śle nia. Stwier dza się  gor szy po ziom
ko or dy na cji struk tur my śle nia lo gicz ne go: ni ski po ziom ro zu mo wa nia przez ana lo gie,
ni ski po ziom do da wa nia i mno że nia lo gicz ne go, do mi nu ją zbio ry fi gu ra tyw ne opar te
na bez po śred nich, uj mo wa nych per cep cyj nie lub wy obra że nio wo po wią za niach, ce -
chy my śle nia przed ope ra cyj ne go. Po nad to dzie ci ry zy ka dys lek sji nie prze ja wia ją 
w peł ni ukształ to wa nych cech my śle nia istot nych dla czy ta nia: de cen tra cja, od wra cal -
ność, ro zu mie nie trans for ma cji, abs tra ho wa nie, uogól nia nie, po rów ny wa nie, kla sy fi ko -
wa nie (two rze nie i na zy wa nie klas) oraz ope ra cje na sło wach w opar ciu o umie jęt ność
opi sy wa nia re la cji. Pre zen to wa ne ba da nia po twier dza ją ró żni ce w spo so bie my śle nia
ope ra cyj ne go mię dzy dzieć mi z gru py ry zy ka dys lek sji i nor my roz wo jo wej. Spe cy fi ka
te go my śle nia bę dzie dys ku to wa na zgod nie z Mi kro ge ne tycz ną Teo rią Ob ja wu.

M. Mo ska ła, K. Sta chu ra, J. Po lak, R. Mor ga, M. Py rich
Kli ni ka Neu ro chi rur gii i Neu ro trau ma to lo gii UJ CM, Kra ków

No wo cze sne spoj rze nie na krwia ki we wnątrz mó zgo we w opar ciu o trak to gra fię

Stresz cze nie
Krwia ki śród mó zgo we po mi mo ró żnych me tod le cze nia i ró żnej dia gno sty ki na dal po zo -
sta ją pa to lo gią gdzie nie wy pra co wa no stan dar dów po stę po wa nia co do le cze nia ope ra -
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cyj ne go. Dia gno sty ka opar ta na ba da niu TK kom pu te ro wej gło wy jest pro sta i szyb ka jed -
nak dal sze po stę po wa nie w tym kwa li fi ka cja do ope ra cji neu ro chi rur gicz nej jest uza le -
żnio na od do świad cze nia da ne go ośrod ka, prze ko na nia ope ra to ra a na wet neu ro lo gów
przyj mu ją cych okre ślo ne go cho re go do le cze nia. Wy da je się że du że krwia ki śród mó zgo -
we gdzie sa ma ob ję tość krwia ka sta no wi istot ny ele ment nad ci śnie nia śród czasz ko we go
sta no wią pro sty ele ment kwa li fi ka cji do le cze nia ope ra cyj ne go, cho ciaż i tu taj po zo sta je
dys ku sja czy ka żdy cho ry z ka żdą lo ka li za cją mu si być ope ro wa ny. In nym pro ble mem są
krwia ki gdzie ich ob ję tość nie sta no wi ele men tu nad ci śnie nia śród czasz ko we go ale ze
wzglę du na lo ka li za cję sta no wią pro blem spraw no ści od in te lek tu al ne go do ru cho we go.
Wy da je się że dla ta kich krwia ków i ich obiek ty wi za cji kwa li fi ka cji do le cze nia ope ra cyj ne -
go mo gła by być trak to gra fia, uwi dacz nia ją ca prze bieg szla ków z mo żli wo ścią wy ka za nia
ich ugię cia (do mo de lo wa nia do pa to lo gii ) czy ich prze rwa nia. Ko lej nym py ta niem był by
czas ta kie go za bie gu ope ra cyj ne go od chwi li za cho ro wa nia. Do świad cze nia Kli ni ki Neu -
ro chi rur gii i Neu ro trau ma to lo gii CMUJ w ope ra cji krwia ków śród mó zgo wych jest opar te 
o 758 przy pad ków od wpro wa dze nia TK ja ko ba da nia ru ty no we go. Oczy wi ście by ły to
ope ra cje krwia ków „ wy mu sza ją cych „ za bieg ope ra cyj ny ale u więk szo ści cho rych u któ -
rych za sto so wa no le cze nie ope ra cyj ne w okre sie za czy na ją cej się he mo li zy uzy ski wa no
lep sze wy ni ki jak i czas po ope ra cyj ny do uru cho mie nia był krót szy. Od chwi li wpro wa dze -
nia ba da nia trak to gra ficz ne go ja ko ba da nia ru ty no we go w Kli ni ce ope ro wa no 10 cho rych
u któ rych nie był pro blem nad ci śnie nia śród czasz ko we go a pro blem lo ka li za cji krwia ka.
Ter min za bie gu ope ra cyj ne go wy zna cza no w opar ciu o sto pień he mo li zy krwia ka śród -
mó zgo we go któ ry oce nia no w opar ciu o ba da nia to mo gra fii kom pu te ro wej. Za sto so wa no
u wszyst kich ope ra cję mi ni in wa zyj ną w po sta ci en do sko pii uzy sku jąc w 8 przy pad kach
istot ną po pra wę kli nicz ną u 2 su biek tyw ną. Wy da je się że ba da nie trak to gra fii mo że być
przy dat ne do obiek ty wi za cji kwa li fi ko wa nia cho rych z krwia kiem śród mó zgo wym gdzie
pro ble mem nie jest nad ci śnie nie śród czasz ko we go a jest lo ka li za cja krwia ka i wy ni ka ją ca
z te go pa to lo gia. Mo że też wy ka zać obiek ty wi za cję po pra wy lub jej bra ku w le cze niu re -
ha bi li ta cyj nym psy cho lo gicz nym jak i ru cho wym.

Be ata Le d woch
Za kład Psy cho lo gii Kli nicz nej i Neu rop sy cho lo gii, In sty tut Psy cho lo gii UMCS, Lu blin

De fi cy ty neu rop sy cho lo gicz ne a od twa rza nie zda rzeń w po stę po wa niu 

kar nym – uwa gi de le ge la ta i de le ge fe ren da

Stresz cze nia
Te ma tem pre zen ta cji bę dzie omó wie nie pro ble ma ty ki de fi cy tów neu rop sy cho lo gicz -
nych w za kre sie: per cep cji, pa mię ci se man tycz nej, epi zo dycz nej, au to bio gra ficz nej,
umie jęt no ści do ko ny wa nia se lek cji in for ma cji, kry ty cy zmu, pla no wa nia i prze wi dy wa -
nia kon se kwen cji wła sne go po stę po wa nia (skła da nych ze znań). Za sy gna li zo wa ne
zo sta ną w związ ku z po wy ższy mi de fi cy ta mi po ja wia ją ce się roz bie żno ści w ze zna -
niach osób funk cjo nu ją cych w ró żnych ro lach pro ce so wych, na wie lu eta pach po stę -
po wa nia kar ne go. Kon se kwen cje roz bie żno ści pod da ne bę dą ana li zie na grun cie
obo wią zu ją cej pro ce du ry kar nej (de le ge la ta) ze wska za niem mo żli wych roz wią zań
(de le ge fe ren da). Po ru sza ne za gad nie nia na grun cie ju rys dyk cji pol skiej sta no wią
klu czo wy punkt pra cy orzecz nic twa są do we go oraz opi nio daw stwa są do we go.
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Be ata Le d wo ch1, Ma rian Le d wo ch2

1 In sty tut Psy cho lo gii UMCS, Za kład Psy cho lo gii Kli nicz nej i Neu rop sy cho lo gii, Lu blin
2 Ka te dra Psy cho lo gii Kli nicz nej KUL, Lu blin

Uro je nia za zdro ści a kon fa bu la cje w przed mio cie opi nio wa nia art. 207 kk  

– przy pa dek ko bie ty po prze by tym ura zie gło wy

Stresz cze nie
Te ma ty ka oce ny i ró żni co wa nia uro jeń za zdro ści oraz kon fa bu la cji jest czę sto pod -
no szo na w spra wach kar nych to czą cych się w przed mio cie art. 207 kk, czy li znę ca -
nia fi zycz ne go i psy chicz ne go nad ro dzi ną. Opi nio wa nie po wo ły wa ne po sta no wie nia -
mi Są dów i Pro ku ra tur wy ma ga za sto so wa nia kom plek so wej wie dzy spe cjal nej z za -
kre sów: psy chia trii i psy cho lo gii kli nicz nej. W przy pad ku, gdy w ro li po krzyw dzo nej
czy po krzyw dzo ne go, znaj du je się oso ba z uszko dze niem mó zgu nie zwy kle przy dat -
ną dla roz strzy gnięć pro ce so wych sta je się ta kże wie dza z za kre su neu rop sy cho lo -
gii są do wej. W przed sta wia nej pre zen ta cji zo sta nie za pre zen to wa ny przy pa dek ko -
bie ty (po krzyw dzo nej), u któ rej prze by ty uraz gło wy znacz nie kom pli ku je oce nę wia -
ry god no ści jej ze znań już na eta pie po stę po wa nia przy go to waw cze go.

Pa weł Kru ko w1, Ma rian Le d wo ch2

1 In sty tut Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie -Skło dow skiej, Lu blin 
2 In sty tut Psy cho lo gii Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go Ja na Paw ła II, Lu blin

Neu rop sy cho lo gicz ne uwa run ko wa nia za cho wań in ter per so nal nych pa cjen tów 

z na by ty mi dys funk cja mi mó zgu

Stresz cze nie
Ce lem prze pro wa dzo nych ana liz by ło scha rak te ry zo wa nie funk cjo no wa nia in ter per -
so nal ne go pa cjen tów z uszko dze nia mi pła tów czo ło wych oraz po za czo ło wych ob -
sza rów pra wej pół ku li mó zgu, w ba da niu bra ła udział ta kże gru pa po rów naw cza. Po -
za oce ną za cho wa nia, ce lem pra cy by ło zi den ty fi ko wa nie do mi nu ją cych me cha ni -
zmów neu rop sy cho lo gicz nych ma ją cych istot ny wpływ na ja kość tych za cho wań,
szcze gól nie ge ne zę za cho wań nie pra wi dło wych. Pro ce sy neu rop sy cho lo gicz ne, któ -
re bra no pod uwa gę to: po zna nie spo łecz ne, sa mo świa do mość, ade kwat ność re ak -
cji na bodź ce spo łecz ne oraz wy bra ne funk cje po znaw cze. Do po mia ru po zna nia
spo łecz ne go i za cho wa nia spo łecz ne go wy ko rzy sta no od po wied nie pró by eks pe ry -
men tal no -kli nicz ne, a ta kże te sty neu rop sy cho lo gicz ne do osza co wa nia pa ra me trów
po znaw czych. Za sto so wa no rów nież Ska lę „Ogól na oce na za cho wa nia spo łecz ne -

go”, prze zna czo ną do ewa lu acji funk cjo no wa nia spo łecz ne go, za wie ra ła ta kie wy -
mia ry be ha wio ral ne, jak: ob ni że nie sa mo kon tro li, obo jęt ność emo cjo nal na, przy wią -
za nie, za ha mo wa nie in ter per so nal ne, dez orien ta cja, trud no ści ko mu ni ka cyj ne, oce -
na ogól na. W ba da niach ilo ścio wych uwa run ko wań za cho wa nia spo łecz ne go wy ko -
rzy sta no me to dy ko re la cyj ne i ana li zę re gre sji. Ogó łem, naj słab sze re zul ta ty w za kre -
sie za cho wa nia spo łecz ne go uzy ska li pa cjen ci z dys funk cja mi oko lic czo ło wych. Ró -
żnią się oni in mi nus od obu grup po rów naw czych, a ta kże od gru py eks pe ry men tal -
nej pa cjen tów z uszko dze nia mi po za czo ło wych oko lic pra wej pół ku li mó zgu. Dal sze
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ana li zy ko re la cyj ne i wy ni ki ana li zy re gre sji wska zu ją na istot ną ró żno rod ność w za -
kre sie neu rop sy cho lo gicz nych uwa run ko wań za cho wań spo łecz nych w gru pach eks -
pe ry men tal nych. In ter pre ta cje prze pro wa dzo nych ba dań su ge ru ją, wie lo aspek to wy
cha rak ter uwa run ko wań zmian za cho wa nia spo łecz ne go u pa cjen tów z uszko dze -
nia mi czo ło wy mi i wy bra nych oko lic pra wej pół ku li mó zgu. Ak tu al nie do mi nu ją cym 
w neu rop sy cho lo gii spo łecz nej po dej ściem teo re tycz nym jest pa ra dyg mat ko gni ty wi -
stycz ny, we dług któ re go to pro ce sy po znaw cze re gu lu ją wszel kie for my za cho wa nia
– ta kże in ter per so nal ne go. Uzy ska ne re zul ta ty mo gą za po cząt ko wać istot ną dla roz -
wo ju neu rop sy cho lo gii spo łecz nej i kli nicz nej dys ku sję nad zró żni co wa niem me cha -
ni zmów re gu lu ją cych za cho wa nie czło wie ka, któ re praw do po dob nie jest więk sze, niż
za kła da to pa ra dyg mat po znaw czy.

Mał go rza ta Ko na rzew ska
Wy ższa Szko ła Spo łecz no -Przy rod ni cza, Lu blin

Za bu rze nia pa mię ci – ana li za fi lo zo ficz na i praw no -kar na

Stresz cze nie
Za kres pre zen ta cji do ty czy przed sta wie nia pa mię ci i jej funk cjo no wa nia w aspek cie
fi lo zo ficz nym i praw no -kar nym. Za tem teo re tycz ne uję cie pa mię ci bę dzie zwią za ne 
z jej ba da niem ja ko wła dzy zmy sło wej. Po szu ki wa nie mo żli wych źró deł wi dze nia
zmy sło we go sku pi się na od wo ła niu do anam ne sis, pa mię ci, re cep cji i wy obra że nio -
wych jej przed sta wień. W świe tle uszko dzeń mó zgu pod da się ana li zie mo żli wą re -
sty tu cję po ura zo wą pa mię ci. Ana li tycz ne ba da nie za bu rzeń pa mię ci w świe tle od po -
wie dzial no ści kar nej za mknie roz wa ża nia epi ste mo lo gicz ne do ty czą ce tej ka te go rii.
Ilu stra cję oma wia nych za gad nień bę dzie sta no wił przy pa dek 29-let nie go mę żczy zny,
któ ry w wy ni ku wy pad ku sa mo cho do we go do znał za bu rzeń pa mię ci. Stwier dzo no 
u nie go uraz gło wy ze wstrzą śnie niem mó zgu.

Eli za Ma zu r1, Edy ta Laur man -Ja rzą be k2

1 Wszech ni ca Świę to krzy ska
2 Wy ższa Szko ła Fi lo zo ficz no - Pe da go gicz na „Igna tia num” , Kra ków

Funk cjo no wa nie osób nie peł no spraw nych w wa run kach izo la cji wię zien nej. 

Ro la re adap ta cji spo łecz nej w pro ce sie ich in te gra cji ze spo łe czeń stwem

Stresz cze nie
W za kła dach kar nych od by wa ją ka rę po zba wie nia wol no ści oso by wy wo dzą ce się 
z ró żnych śro do wisk, o ró żnym stop niu de mo ra li za cji i nie przy sto so wa nia spo łecz ne -
go. Po pu la cja ska za nych jest moc no zró żni co wa na; ró żni ce do ty czą nie tyl ko płci
ska za nych, uprzed niej ka ral no ści je śli ta ka mia ła miej sce, ale ta kże sta nu zdro wia fi -
zycz ne go i psy chicz ne go, któ ry w du żej mie rze de cy du je o ich przy sto so wa niu do
wa run ków izo la cji wię zien nej. Zda niem wie lu wy cho waw ców pe ni ten cjar nych spe cy -
ficz ną ka te go rią osa dzo nych, wzglę dem któ rej na le ży pod jąć od po wied nie za bie gi
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oraz od dzia ły wa nia wy cho wa czo -re so cja li za cyj no -re wa li da cyj ne są oso by od by wa ją -
ce ka rę po zba wie nia wol no ści z upo śle dze niem umy sło wym (in te lek tu al nym). To też
przed mio tem ba dań w ni niej szym ar ty ku le uczy nio no: Funk cjo no wa nie osób nie peł -
no spraw nych w wa run kach izo la cji wię zien nej. Ro la re adap ta cji spo łecz nej w pro ce -
sie ich in te gra cji ze spo łe czeń stwem. W jed nost kach pe ni ten cjar nych prze by wa ją
oso by upo śle dzo ne w stop niu lek kim i sto sun ko wo rza dziej w umiar ko wa nym. Du ża
część osób znacz nie i głę bo ko upo śle dzo nych w cią gu ca łe go ży cia wy ma ga sta łej
bez względ nej uwa gi, pie lę gna cji i tro ski ja ką mo żna po rów nać do opie ki nad ma łym
dziec kiem. Na to miast ci, któ rzy są w mia rę sa mo dziel ni, to jest po tra fią po ru szać się
bez po mo cy, wy ma ga ją sta łe go nad zo ru, gdyż nie po tra fią wy strze gać się zwy kłych
co dzien nych nie bez pie czeństw, rzad ko kie dy sta no wią za gro że nie dla bez pie czeń -
stwa po rząd ku praw ne go. Nie co bar dziej zło żo nym pro ble mem jest sy tu acja, spo sób
funk cjo no wa nia osób nie peł no spraw nych/upo śle dzo nych w stop niu lek kim z uwa gi
na ich brak zdol no ści do sa mo dziel ne go utrzy ma nia się, skłon ność do prze stęp czo -
ści i swo bo dę sek su al ną, wy ma ga ją cą in ter wen cji. We dług sta ty styk prze stęp stwa
po peł nia ne przez te oso by to głów nie: kra dzie że, i czy ny o pod ło żu sek su al nym. We -
dług opi nii pra cow ni ków pe ni ten cjar nych w za kła dach kar nych ska za ni ci w trak cie
od by wa nia ka ry, na po ty ka ją ro żne go ro dza ju pro ble my przy sto so waw cze wy ni ka ją ce
ze swo je go pry mi ty wi zmu, a ta kże nie ko rzyst nych cech emo cjo nal nych. Nie ro zu mie ją
ko niecz no ści do sto so wa nia się do prze pi sów/re gu la mi nu po rząd ku we wnętrz ne go,
czę sto pro wa dzą nie hi gie nicz ny tryb ży cia (uni ka nie my cia się, brak dba ło ści o wy gląd
ze wnętrz ny, nie dba łość o czy stość w ce li), a co naj wa żniej sze czę sto de mon stru ją lek -
ce wa żą cy sto su nek do funk cjo na riu szy (wul gar ne od zyw ki). Za tem ko niecz ne wy da je
się przy bli że nie funk cjo no wa nia osób ska za nych z upo śle dze niem umy sło wym w
wa run kach izo la cji wię zien nej, uwzględ nie nie od po wied nich me tod od dzia ły wa nia,
oraz aspek tów re adap ta cji spo łecz nej wzglę dem ni niej szej po pu la cji osa dzo nych, co
uczy nio no w ni niej szym ar ty ku le.

Ma rio la Bi dzan
Za kład Psy cho lo gii Kli nicz nej i Neu rop sy cho lo gii, In sty tut Psy cho lo gii UG, Gdańsk

Ja kość ży cia pa cjen tek z wy sił ko wym nie trzy ma niem mo czu a funk cjo no wa nie 

po znaw cze, ro dzin ne i oso bo wo ścio we

Stresz cze nie
Oce na ja ko ści ży cia uwa run ko wa nej sta nem zdro wia (HRQL), jest współ cze snym in -
stru men tem ho li stycz ne go ro zu mie nia wpły wu i efek tów le cze nia cho ro by, ta kże ko -
biet z wy sił ko wym nie trzy ma niem mo czu (WNM). Ce lem pod ję tych ba dań by ło po -
rów na nie oce ny HRQL pa cjen tek z WNM przed ope ra cją oraz 2 la ta po ope ra cji me -
to dą TVT, z uwzględ nie niem oce ny funk cjo no wa nia po znaw cze go, cech oso bo wo -
ścio wych, stra te gii ra dze nia so bie ze stre sem, oce ny ja ko ści związ ku ma łżeń skie go.
Dwu krot nym ba da niem ob ję to 50 ko biet z WNM, przed ope ra cją me to dą ten sion free

va gi nal ta pe (TVT) oraz po upły wie 2 lat (+/- 1 mie siąc) po ope ra cji. Za sto so wa no
Kwe stio na riusz Zdro wia King sa, stan dar do wą ba te rię te stów neu rop sy cho lo gicz nych
(Krót ka Ska la Oce ny Psy chicz nej Mi ni -Men tal Sta te Exa mi na tion MMSE; Test Pa mię -
ci Lo gicz nej z Ba te rii Ba da nia Pa mię ci We chsle ra - III (We chsler Me mo ry Sca le,
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WMS -III); pod te sty ze Ska li WA IS -R: Po wta rza nie Cyfr, Po do bień stwa, Sym bo le,
Słow nik; Test Łą cze nia Punk tów A i B; Test Fi gu ry Zło żo nej Rey’a -Oster rie tha; Test
Flu en cji Słow nej; Kwe stio na riusz Ra dze nia So bie w Sy tu acjach Stre so wych CISS;
In wen tarz Oso bo wo ści NEO -FFI oraz Ska lę Ja ko ści Związ ku Ma łżeń skie go Spa nie -
ra. Wy ni ki wska zu ją na to, że HRQL ma cha rak ter dy na micz ny i po pra wia się pod
wpły wem le cze nia. Zwią za ne to jest głów nie z po pra wą funk cjo no wa nia po znaw cze -
go, mniej szy mi ogra ni cze nia mi z po wo du WNM w czyn no ściach fi zycz nych, mniej -
szym wpły wem NM na ży cie ba da nych, szcze gól nie ży cie oso bi ste, w tym re la cje
part ner skie i ży cie płcio we po TVT. 

Iwo na No wa kow ska -Kemp na
Aka de mia „Igna tia num”, Kra ków

Ja kość ży cia dzie ci z za bu rze nia mi pa mię ci w ze spo le FAS 

Stresz cze nie
Dzie ci Z FAS ma ją dwa ty py za bu rzeń w cią gu ży cia: pier wot ne, z któ ry mi dziec ko
się ro dzi oraz wtór ne, na by te wraz z roz wo jem. Wśród za bu rzeń pier wot nych – oprócz
opóź nie nia wzro stu i roz wo ju, znie kształ ceń twa rzy z ce cha mi dys mor ficz ny mi a ta -
kże znie kształ ceń in ne go ty pu (gło wy, koń czyn) i dys funk cji ru cho wych, na le ży wspo -
mnieć o za bu rze niach uwa gi i pa mię ci. Mo gą się one łą czyć z bra kiem spraw no ści
gra fo per cep cyj nych oraz trud no ścia mi w na by ciu sys te mu ję zy ko we go we wszyst -
kich wy mia rach je go spe cy fi ki, czy li sze rzej uj mu jąc za bu rze nia mi pro ce sów ha bi tu -
acji. Za bu rze nia uwa gi (nie mo żność sku pie nia uwa gi) od no szo ne do pa mię ci ro bo -
czej utrud nia ją dziec ku za pa mię ty wa nie in for ma cji, a tym sa mym wie lo stron nie funk -
cjo no wa nie w szko le.

Gra ży na Pio tro wicz 
Szpi tal Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdań sku, Od dział Ga stro lo gicz ny, Gdańsk

Ja kość ży cia u pa cjen tów z dys pep sją czyn no ścio wą 

Stresz cze nie
Pro blem dys pep sji czyn no ścio wej do ty czy do syć sze ro kiej gru py pa cjen tów, sta ty sty -
ki w kra jach za chod nich po da ją i oko ło 23-25% spo łe czeń stwa cier pi okre so wo z po -
wo du po dob nych do le gli wo ści. Mi mo ró żno rod nych kon cep cji pa to ge ne zy do le gli wo -
ści w dys pep sji czyn no ścio wej, od no szą cych się do za bu rzeń mo to ry ki, wy dzie la nia,
pro gu czu cia trzew ne go bó lu i wpły wu za ka że nia He li co bac ter py lo ri, do tych czas nie
usta lo no jed no rod nych pod staw pa to fi zjo lo gicz nych tej cho ro by. Ce lem ni niej szej
pra cy jest pró ba oce ny pro ble mu dys pep sji czyn no ścio wej w wy bra nej gru pie po pu -
la cji pol skiej, oce na czę sto ści roz po zna nia tej cho ro by w gru pie pa cjen tów zgła sza -
ją cych się z ob ja wa mi dys pep tycz ny mi do pra cow ni en do sko po wej, cha rak te ry sty ka
tej gru py, pró ba iden ty fi ka cji ob ja wów to wa rzy szą cych, wy stę pu ją cych u cho rych 
z dys pep sją czyn no ścio wą, a ta kże pró ba od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce oce ny ja -
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ko ści ży cia. Oce na ba zo wa ła na prze glą dzie 1900 pa cjen tów zgła sza ją cych się na
ba da nie en do sko po we do Pra cow ni En do sko pii Szpi ta la MSWiA w Olsz ty nie od
sierp nia 2001 r. do stycz nia 2003 r., z któ rych wy bra no na pod sta wie wstęp ne go wy -
wia du oraz an kie ty Gast 2001, gru pę pierw szo ra zo wo ba da nych, zgła sza ją cych ob -
ja wy dys pep tycz ne, po wy klu cze niu pa cjen tów z ob ja wa mi ze spo łu je li ta nad wra żli -
we go (zgod nie z kry te ria mi rzym ski mi II), z ka mi cą pę che rzy ka żół cio we go oraz po
cho le cy stek to mii. Wy su nię to wnio ski iż czę stość dys pep sji czyn no ścio wej w ba da nej
gru pie jest po dob na do czę sto ści opi sy wa nej w spo łe czeń stwach za chod nich (23 
v 25%). W ba da nej gru pie do ty czy ła ona 53 osób (23%) i by ła głów nym przed miot
ana li zy, stwier dzo no prze wa gę ob ja wów dys pep tycz nych u płci żeń skiej 42 oso by
(79,2%), do le gli wo ści głów nie wy stę po wa ły w 1 i 2 gru pie wie ko wej (16-45 r.ż.) (75,5%).
Naj czę ściej pa cjen ci ci z po wo du do le gli wo ści dys pep tycz nych zgła sza li się do pra -
cow ni je sie nią - 24 oso by (45,3 %). Oce nia no wpływ le cze nia era dy ka cyj ne go na sa -
mo po czu cie, sku tecz ność era dy ka cji i sa mo po czu cie po 6 ty go dniach po le cze niu,
oraz oce nia no sa mo po czu cie po 6 mie sią cach od I -ej kon tro li. W oce nie sa mo po czu -
cia 19 z 23 osób zgła sza ło po pra wę sa mo po czu cia, a 4 oso by w dal szym cią gu swo -
je sa mo po czu cie okre śla ło ja ko złe, na wet po mi mo sku tecz nej era dy ka cji He li co bac -
ter py lo ri. Po 6 mie sią cach do gru py ba da nej wy sła no an kie ty, w któ rej pro szo no 
o oce nę sa mo po czu cia, otrzy ma no 23 od po wie dzi (43,4 %), z cze go 20 osób (86,9
%) zgła sza ło po gor sze nie sa mo po czu cia, a tyl ko 3 oso by (13,1 %) po da wa ły, że czu -
ją się do brze. Pierw sza gru pa zmu szo na by ła z po wo du na si le nia do le gli wo ści, do
wi zyt le kar skich i przyj mo wa nia le ków na nad kwa śność. Nie wy ka za no rów nież zna -
mien no ści sta ty stycz nej po rów nu jąc sa mo po czu cie w gru pach: z za ka że niem nie era -
dy ko wa nej, z za ka że niem era dy ko wa nej oraz bez za ka że nia, za rów no bez po śred nio
po le cze niu jak i po 6 mie sią cach. Ko lej nym ele men tem by ła pró ba ana li zy czyn ni -
ków so cjo eko no micz nych oraz cha rak te ry sty ka gru py pa cjen tów z dys pep sją czyn -
no ścio wą. W tym ce lu prze pro wa dzo no ana li zę an kie ty Gast 2001. Pod su mo wu jąc
naj częst sze od po wie dzi na le ży pod kre ślić czę ste współ wy stę po wa nie u tych pa cjen -
tów do le gli wo ści ogól nych z po za prze wo du po kar mo we go, ta kich jak bó le gło wy,
osła bie nie, zde ner wo wa nie, ma łą od por ność na stres, a ta kże wy stę po wa nie za bu -
rzeń głów nie u osób z wy ższym wy kształ ce niem, wcze śniej nie cho ru ją cych, nie pod -
da wa nych za bie gom ope ra cyj nym. Pa cjen ci ci po mi mo prze wle kłe go cha rak te ru do -
le gli wo ści sa mo po czu cie oce nia li swo ją ja kość ży cia ogól nie ja ko dość do brą i rzad -
ko ko rzy sta li ze zwol nień le kar skich. Ze wzglę du na wy so ki od se tek osób z dys pep -
sją czyn no ścio wą, stwier dza ny rów nież w ba da nej gru pie i wpływ po stę pu cy wi li za -
cyj ne go, na le ży się li czyć co raz czę ściej z wy stę po wa niem te go pro ble mu. 

An na Ra smus
In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Gdań ski, Gdańsk

Za bu rze nia ko mu ni ka cji i ja kość ży cia osób z RHD

Stresz cze nie
Pro ble my ko mu ni ka cji osób po uda rach mó zgu czę sto utrzy mu ją się na wet wte dy,
kie dy wszyst kie in ne po znaw cze za bu rze nia nie bę dą już tak istot ne. Zba da nie tych
pro ble mów nie za wsze jest ła twe, ale pra ca z ro dzi na mi su ge ru je, że ma ją one bar -
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dziej de struk tyw ny wpływ na ja kość ży cia pa cjen tów z RHD niż afa zja u pa cjen tów 
z LHD. Ba da nia mi ob ję to 40 pa cjen tów po uda rach, w tym 20 z RHD z wy stę pu ją cy -
mi za bu rze nia mi ko mu ni ka cji i 20 pa cjen tów z LHD, u któ rych neu rop sy cho lo gicz ne
te sty wy ka za ły śred nie go stop nia afa zję. W cza sie se sji Aka de mii Ży cia, człon ko wie
ro dzin za pro sze ni by li do wzię cia udzia łu w dys ku sji do ty czą cej za bu rzeń ko mu ni ka -
cji. Du ży na cisk po ło żo no by to przede wszyst kim pa cjen ci ini cjo wa li kon wer sa cję. 
W ce lu zba da nia pro ble mów ko mu ni ka cji wy stę pu ją cych u pa cjen tów wy ko rzy sta no
Ska lę Psy cho spo łecz ne go Przy sto so wa nia Co da -Mul le ra. Ba da nie po wtó rzo no po 
6 mie sią cach. Uzy ska ne wy ni ki wy ka za ły, że za rów no pa cjen ci, jak i opie ku no wie
ocze ku ją dal szej po pra wy ko mu ni ka cji, a ta kże zgła sza ją mniej szy lęk do ty czą cy za -
bu rzeń ko mu ni ka cji po udzia le w Aka de mii Ży cia. Po pra wę od no to wa no w obu gru -
pach, jed nak by ła ona bar dziej za uwa żal na w gru pie pa cjen tów z uszko dze niem le -
wej pół ku li mó zgu z afa zją. In for ma cje, któ re są istot ne dla pa cjen tów po uda rach 
z afa zją nie są do sto so wa ne do pa cjen tów z RHD. Brak do kład nych in for ma cji na te -
mat cha rak te ru pro ble mów ko mu ni ka cyj nych u osób z RHD po wo du je, że mo gą one
być myl nie in ter pre to wa ne, ja ko nie od po wied nie re ak cje emo cjo nal ne lub trud ny cha -
rak ter. W dys ku sji wy ni ki zo sta ną przed sta wio ne w uję ciu teo rii mi kro ge ne tycz nej.

Mo ni ka Bie ga sie wicz
Ro dzin ny Ośro dek Dia gno stycz no-Kon sul ta cyj ny, Szcze cin

Znie kształ co na pa mięć, znie kształ co na rze czy wi stość – ja kość ży cia dziec ka 

uwi kła ne go w kon flikt roz wo do wy. Ana li za przy pad ku z per spek ty wy 

psy cho ana li tycz nej

Stresz cze nie
Ana li za przy pad ku po świę co na jest dzie się cio let nie mu chłop cu dia gno zo wa ne mu na
zle ce nie są du przez bie głych, w związ ku z sy tu acją roz wo du ro dzi ców. Bez po śred nią
opie kę nad chłop cem spra wo wa ła mat ka, kon tak ty z oj cem ule gły za ni ko wi. Dziec ko
pre zen to wa ło sze reg ob ja wów za li cza nych do tzw. Ze spo łu Gard ne ra, ina czej PAS
(Pa ren tal Alie na tion Syn dro me), mię dzy in ny mi „po ży czo ne sce na riu sze” i brak am -
bi wa len cji wo bec oso by oj ca. Sto pień na si le nia syn dro mu oce nio no ja ko po wa żny, 
z uwa gi na wro gie, pa ra no icz ne na sta wie nie wo bec oj ca, któ re go źró dłem by ła mat -
ka, zwią za na z sy nem sym bio tycz ną re la cją. Dziec ko ma ni fe sto wa ło rów nież sze reg
in nych ob ja wów: wy co fa nie z kon tak tów spo łecz nych, ob ni żo ny na strój nad wra żli -
wość na bodź ce do ty ko we, za nie dba nia hi gie nicz ne wy ni ka ją ce z nie chę ci do my cia
się i zmia ny odzie ży. Chło piec był le czo ny so ma tycz nie i psy chia trycz nie, orze czo no
in dy wi du al ny tryb na ucza nia, skut kiem cze go był zu peł ny brak kon tak tów in ter per so -
nal nych po za do mem: izo la cja od ró wie śni ków, ro dzi ny, szko ły. W związ ku z uwi kła -
niem w roz wo do wy kon flikt i wy ni ka ją ce zeń im pli ka cje, ja kość ży cia dziec ka by ła ni -
ska i nie gwa ran to wa ła pra wi dło we go roz wo ju psy cho fi zycz ne go.
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Do mi ni ka Kur piel 
Za kład Psy cho lo gii Ogól nej, In sty tut Pe da go gi ki, Aka de mia Po mor ska w Słup sku,
Słupsk 

Ana li za po rów naw cza wy bra nych wy mia rów ja ko ści ży cia osób do ro słych 

z mó zgo wym po ra że niem dzie cię cym o ró żnym za kre sie nie peł no spraw no ści 

i osób z te tra ple gią na by tą

Stresz cze nie
Funk cjo no wa nie jed nost ki nie peł no spraw nej mo to rycz nie jest sy tu acją trud ną i stre -
so wą. Nie peł no spraw ność wpły wa na wszyst kie płasz czy zny funk cjo no wa nia czło -
wie ka. Nie ma zbyt wie lu do nie sień z li te ra tu ry przed mio tu na te mat psy cho spo łecz -
nych ko re la tów ja ko ści ży cia osób we wcze snej i śred niej do ro sło ści nie peł no spraw -
nych mo to rycz nie. Ce lem prze pro wa dzo ne go ba dań by ła oce na po zio mu ja ko ści ży -
cia i je go wpływ na funk cjo no wa nie osób ze zdia gno zo wa nym me dycz nie MPD 
i z nie peł no spraw no ścią na by tą (te tra ple gią). Wy ni ki ba dań za pre zen to wa ne w tym
wy stą pie niu ma ją na ce lu od po wiedź na py ta nie czy ist nie ją ró żni ce w oce nie kom -
for tu ży cia wśród ba da nych grup. W tym ce lu prze ba da no gru pę 151 osób nie peł no -
spraw nych, w tym 100 osób ze zdia gno zo wa nym ze spo łem ob ja wów mó zgo we go
po ra że nia dzie cię ce go oraz 51 osób z te tra ple gią na by tą. Uczest ni ka mi ba da nia by -
ły oso by po mię dzy 19 a 40 ro kiem ży cia. Ba da nia prze pro wa dzo no w opar ciu o kwe -
stio na riusz WHO QOL -100 w pol skiej ada pta cji, któ ry oce nia ja kość ży cia. Wy ni ki ba dań
na płasz czyź nie ta kich ele men tów jak sfe ra fi zycz na, psy chicz na czy spo łecz na wy ka -
za ły, że oso by z te tra ple gią na by tą pre zen to wa ły ni ższy po ziom funk cjo no wa nia ani że li
oso by z wro dzo ną nie peł no spraw no ścią. Za no to wa no rów nież wy stę po wa nie ró żnic dy -
mor ficz nych na nie któ rych wy mia rach ja ko ści ży cia mię dzy ba da ny mi gru pa mi.

Ur szu la Oszwa 
In sty tut Psy cho lo gii, UMCS, Lu blin

Neu ro re ha bi li ta cja za bu rzeń pa mię ci u pa cjen tów z uszko dze nia mi mó zgu: 

mo del bry tyj ski ukie run ko wa ny na ja kość ży cia

Stresz cze nie
Za bu rze nia pa mię ci są czę stym pro ble mem pa cjen tów z ró żny mi uszko dze nia mi mó -
zgu. Mo gą to wa rzy szyć oso bom po uda rach, wy pad kach ko mu ni ka cyj nych, a ta kże
sta no wić sku tek or ga nicz nych uszko dzeń. Za bu rze nia ma ją od mien ny prze bieg 
w za le żno ści od wie lu czyn ni ków, ta kich jak: wiek pa cjen ta, typ uszko dze nia mó zgu,
okres od wy da rze nia, współ wy stę po wa nie in nych scho rzeń (np. de men cji, de pre sji).
Do ty czą one ró żnych ro dza jów pa mię ci, w tym: de kla ra tyw nej i pro ce du ral nej, dłu go -
trwa łej i krót ko trwa łej, ope ra cyj nej, au to bio gra ficz nej, se man tycz nej i epi zo dycz nej
oraz to po gra ficz nej. Pre zen ta cja ma na ce lu przed sta wie nie stan da ry zo wa nych me -
tod oraz tech nik dia gno zo wa nia sta nu pa mię ci i wnio sko wa nia o jej za bu rze niach 
u pa cjen tów na od dzia le neu ro re ha bi li ta cji w szpi ta lu bry tyj skim. Za pre zen to wa ne zo -
sta ną rów nież kie run ki te ra pii za bu rzeń pa mię ci z uwzględ nie niem przy rzą dów i po -
mo cy tech nicz nych. 
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An drzej Urba nik
Ka te dra Ra dio lo gii, Col le gium Me di cum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go 

Sta rze nie się mó zgu w ob ra zie HMRS i fMRI

Stresz cze nie
Ce lem pra cy jest oce na pro ce su sta rze nia mó zgu przy po mo cy HRMS i fMRI. Ba da -
nia MR wy ko na no przy po mo cy sys te mu Si gna Ho ri zon 1,5T (GEMS). Ba da nia mi ob -
ję to 236 osób MRI i HRMS, 32 oso by (17 - 31 lat) i 44 oso by (57 - 85 lat) zło żo ne ze
zdro wych osób, któ re sta no wi ły gru py kon tro l ne. 160 osób kli nicz nie zdia gno zo wa no
ja ko cho rych z otę pie niem i wy ró żnio no wśród nich typ Al ze ime ra (75 cho rych), na -
czy nio po chod ny (60 osób) i mie sza ny (20 osób). Prze pro wa dzo no ana li zę NAA/Cr,
Cho/Cr, ml/Cr i NAA/ml w czte rech wy bra nych lo ka li za cjach mó zgu, w za le żno ści od
wie ku, płci oraz sta nu kli nicz ne go. U 30 osób fMRI; trzy dzie się cio oso bo we gru py osób
ba da nych: gru py kon tro l ne młod szych i star szych oraz pa cjen tów z praw do po dob ną
cho ro bą Al zhe ime ra (AD). W od ręb nych se sjach eks pe ry men tal nych uczest ni cy za -
pa mię ty wa li zło żo ne fi gu ry geo me trycz ne oraz sko ja rzo ne pa ry słów. Mie rzo no po -
praw ność za pa mię ta nia bodź ców. Stwier dzo no, że HMRS jest wy znacz ni kiem sta -
rze nia się fi zjo lo gicz ne go mó zgu. Stwier dzo no istot ny sta ty stycz nie spa dek NAA/Cr,
głów nie w oko li cy cie mie nio wo -po ty licz nej. W otę pie niu Al zhe ime ra stwier dzo no isto -
ty sta ty stycz nie wzrost ml/Cr oraz spa dek NAA/ml i NAA/Cr. W za kre sie fMRI na to -
miast obie gru py kon tro l ne uzy ska ły lep sze wy ni ki w te stach za pa mię ta nia niż gru pa
pa cjen tów AD. Ró żni ce w za ob ser wo wa nej ak tyw no ści mó zgu za zna cza ły się w ob -
sza rach czo ło wych i po ty licz nych, obej mu jąc rów nież struk tu ry skro nio we. Wy stą pi ły
zna czą ce ró żni ce we wzor cach po bu dzeń dla ka żdej z grup. U pa cjen tów AD za ob -
ser wo wa no umiar ko wa ne po bu dze nie w oko li cach cie mie nio wych i brak ak tyw no ści
w oko li cach czo ło wych. Na to miast u osób star szych wy kry to sła bą ak ty wa cję w oko -
li cach po ty licz nych oraz ak ty wa cję w oko li cach czo ło wych. Wresz cie w gru pie osób
mło dych za zna czy ła się wy raź na ak ty wa cja w pła tach po ty licz nych i czo ło wych. Wy -
su nię to wnio ski, że HMRS po zwa la na oce nę fi zjo lo gicz ne go pro ce su sta rze nia się
mó zgu a ta kże na ró żni co wa nie otę pie nia o ty pie Al zhe ime ra. W ba da nych gru pach
wy kry to zró żni co wa ne po bu dze nia pod czas za da nia na za pa mię ty wa nie, Za ob ser -
wo wa ne wzor ce po bu dzeń wska zu ją, że efek tyw ne za pa mię ty wa nie wy ma ga za an -
ga żo wa nia pła tów czo ło wych, któ re uczest ni czą w stra te gicz nym opra co wa niu ma te -
ria łu pa mię cio we go. Po nad to wy ni ki w gru pie kon tro l nej osób star szych wska zu ją, że
ak tyw ność pła tów czo ło wych mo że kom pen so wać ob ni że nie wy daj no ści pa mię ci
wzro ko wej, to wa rzy szą ce fi zjo lo gicz ne mu sta rze niu się. 

Ka ta rzy na Ko ła kow ska
Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski Ja na Paw ła II, Lu blin

Sta ro żyt ne „je zio ro pa mię ci” 

Stresz cze nie
Już w sta ro żyt no ści Pa mięć od gry wa ła szcze gól ną ro lę. Sta ro żyt ni Gre cy, wie dząc
jak jest wa żna, sper so ni fi ko wa li ją i uczy ni li mat ką dzie wię ciu Muz, cór ką Ura no sa 
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i Gai – bóstw „po cząt ku”, na da jąc jej imię Mne mo zy ne. Jej wpływ do mi no wał ży cie
czło wie ka nie tyl ko za ży cia, ale ta kże w za świa tach. Tyl ko wy bra ne du sze mo gły się
cie szyć pa mię cią po śmier ci, te któ re do stą pi ły ry tu ału oczysz cze nia jesz cze za ży -
cia. Świad czą o tym naj now sze od kry cia ar che olo gicz ne w po sta ci zło tych ta bli czek,
któ re za wie ra ją „in struk cje” dla du szy, co ma zro bić, by za cho wać pa mięć w Ha de -
sie. Ta blicz ki te wkła da no zmar łym do gro bu, aby by ły dla nie go swo istą „ścią gaw ką”
i po pro wa dzi ły go do wrót do mu Ha de sa i Per se fo ny. Aby jed nak za słu żyć na pa mięć
po śmier ci na le ża ło uczest ni czyć w świę tych ob rzę dach, pod czas któ rych de kla mo -
wa no świę te tek sty - hym ny or fic kie. Obec nie zbiór tych hym nów za wie ra 87 utwo -
rów śred nio po kil ka na ście wier szy. Wier ni re cy to wa li je z pa mię ci. Ce chą cha rak te -
ry stycz ną po ezji re li gij nej jest hek sa metr dak ty licz ny – cha rak te ry stycz ny rytm wy po -
wia da ne go wier sza. To wła śnie me trum po ma ga ło sta ro żyt nym za pa mię ty wać nie -
zwy kle dłu gie tek sty li te rac kie. Ilia da, na pi sa na rów nież hek sa me trem dak ty licz nym,
za wie ra ją ca 15 693 wer sy, by ła re cy to wa na pod czas ró żnych uro czy sto ści z pa mię -
ci (prze wa ga kul tu ry oral nej nad pi śmien ną) przez grec kich śpie wa ków – aoj dów. Ist -
nie nie tak do brej pa mię ci wie lo krot nie by ło kry ty ko wa ne przez na ukow ców, jed nak
ba da nia pro wa dzo ne na te re nie Bał ka nów po ka za ły, że jesz cze w XX wie ku lu do wi
śpie wa cy re cy to wa li utwo ry o dłu go ści zbli żo nej do po ema tu Ho me ra. Pa mięć by ła
też klu czem do suk ce su w świe cie ży wych. To dzię ki niej suk ce sy od no si li naj słyn -
niej si mów cy „zło tych” Aten za cza sów Pe ry kle sa: Gor giasz, Pro ta go ras i in ni so fi ści.
Wy cho wa ni na po ema tach Ho me ra wy ró żnia li się zna ko mi tą pa mię cią, dzię ki któ rej
ich wy stą pie nia sta no wi ły swo iste show, po le ga ją ce na łą cze niu tek stu, ge stu i in to na -
cji. Na za pa mię ty wa niu pa mię cio wym opar ty był ta kże ca ły sys tem na ucza nia w Aka de -
mii Pla toń skiej. Ucznio wie na ukę mi strza mu sie li za pa mię ty wać, nie wol no by ło jej spi -
sy wać. Dla te go też współ cze śnie ty le kon tro wer sji bu dzi tzw. na uka nie pi sa na Pla to na
(agra fa do gma ta) i to, cze go do ty czy ła.

Gra ży na Kwiat kow ska
In sty tut Psy cho lo gii UMCS, Lu blin

Pa mięć ob ra ca się wo kół prze szło ści...

Stresz cze nie
Pro ce sy pa mię ci i ucze nia się są jed nym z naj wa żniej szych prze ja wów zdol no ści
ukła du ner wo we go [...] do struk tu ral ne go i funk cjo nal ne go do sto so wy wa nia się do
wciąż zmie nia ją cych się wa run ków” (M. Pą chal ska, 2007, s. 312). W teo rii mi kro ge -
ne tycz nej pod sta wo wym me cha ni zmem pa mię ci jest nie ustan ne od na wia nie się
prze szłych sta nów mó zgu w ka żdym no wym sta nie umy słu, two rzo nym w mi kro ge -
ne zie. Dla te go też w mo men cie po ja wie nia się ura zu mó zgu, nie od łącz nym ele men -
tem neu rop sy cho lo gicz nej oce ny pa cjen ta jest ba da nie pa mię ci, gdyż jej spraw ność
de cy du je o ja ko ści ży cia pa cjen ta szcze gól nie w aspek cie pro ce sów ada pta cyj nych,
opar tych m.in. na in ter pre ta cji i ro zu mie niu zja wisk. Ada pta cja ro zu mia na jest ja ko
ca ło ścio we za cho wa nie skon cen tro wa ne na ra dze niu so bie w ró żnych sy tu acjach,
przy czym ra dze nie so bie zde fi nio wać mo żna ja ko proś bę po ko ny wa nia trud no ści 
w mo men cie ich wy stą pie nia. Ada pta cja ozna cza więc, że czło wiek zna swo je miej -
sce oraz miej sce wła snej gru py i ro zu mie re la cje mię dzy ludź mi w owej sie ci sy tu acyj -
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nej. Ro zu mie nie, trak to wa ne jest ja ko ta ki pro ces my ślo wy (lub je go część), któ ry po -
zwa la na od twór cze wnik nię cie w treść i w po wią za nia my śli po da wa nych nam do
przy ję cia, ozna cza więc nie tyl ko ro zu mie nie sa mej struk tu ry tek stu (jak by go nie ro -
zu mieć), rzą dzą cych nim za sad, ale przede wszyst kim ro zu mie nie te go, o czym tekst
opo wia da, a ta kże te go, co z tek stu wy ni ka. W ro zu mie niu wy ko rzy stu je się sy tu ację
hi sto rycz ną pod mio tu, wszyst kie od nie sie nia spo łecz no -kul tu ro we, uwa run ko wa nia
eg zy sten cjal ne i po sta wy. Je że li doj dzie do za bu rzeń pa mię ci, wów czas in ter pre ta cja
zda rzeń i ich ro zu mie nie ule ga ją upo śle dze niu, co w kon se kwen cji wpły wa nie ko rzyst -
nie na ada pta cję jed nost ki do oto cze nia. Przy kła dem mo że być ze spół amne stycz ny,
opi sa ny przez pio nie ra ba dań nad pa to lo gią pa mię ci, Sier gie ja Kor sa ko wa (1889): „[...]
W ka te go riach dwóch de fi cy tów: nie zdol no ści przy po mnie nia so bie zda rzeń z nie daw -
nej prze szło ści mi mo mniej wię cej nor mal nej pa mię ci dłu go trwa łej (pier wot nej) oraz (2)
utra ty po czu cia, że czło wie ko wi są zna ne lub od no szą się do nie go je go nie daw ne prze -
ży cia czy do świad cze nia, któ re al bo mu przed sta wio no, al bo sa me mu się przy po mnia -
ły, jak to się cza sa mi zda rza” (T. Ma ru szew ski, 2001, s.206).
Za bu rze nia po dob ne go ty pu wska zu ją na to, jak du żą ro lę od gry wa pa mięć w ży ciu
czło wie ka, któ ry po słu gu je się nią tak, aby osią gnąć wa żne dla sie bie ce le lub do sto -
so wać się do okre ślo nej sy tu acji. Pa mięć po zwa la ta kże wy ko ny wać wie le ope ra cji
po znaw czych, zwią za nych z my śle niem, spo strze ga niem lub uwa gą. „Pa mięć ma nam
uła twić in te rak cję ze śro do wi skiem, po nie waż w pew nych wy pad kach in te rak cja ze
śro do wi skiem opar ta tyl ko i wy łącz nie na per cep cji bez po śred niej jest nie wy star cza -
ją ca i nie za pew nia peł nej ada pta cji” (T. Ma ru szew ski, 2001, s.118).

An drzej Au gu sty nek
Wy dział Hu ma ni stycz ny AGH, Kra ków

Pa mięć wsz cze pio na – fał szy we wspo mnie nia

Stresz cze nie
Nie wszyst ko co pa mię ta my wy da rzy ło się na praw dę. Fał szy we wspo mnie nia to wspo -
mnie nia zda rzeń lub sy tu acji, któ re w rze czy wi sto ści nie mia ły miej sca. Fał szy we
wspo mnie nia two rzą się w wy ni ku po łą cze nia au ten tycz nych wspo mnień z su ge stia -
mi po cho dzą cy mi od in nych osób. Do in du ko wa nia fał szy wych wspo mnień do cho dzi
rów nież wte dy, gdy za chę ca my oso bę do wy obra że nia so bie, że prze ży wa po now nie
okre ślo ne wy da rze nia, mó wiąc jed no cze śnie, by nie przej mo wa ła się tym, czy za ist -
nia ły one na praw dę, czy nie. Za chę ca my ją bo wiem wte dy do nie kon tro lo wa ne go
kon fa bu lo wa nia prze szło ści. Dzie je się tak, gdyż wy obra ża nie so bie wy da rze nia
wzmac nia prze ko na nie o je go praw dzi wo ści. Cie ka wą for mą wspo mnień wsz cze pio -
nych jest pa mięć nie mo żli wa do ty czą ca zda rzeń z pierw szych dwóch lat ży cia. Jest
bo wiem nie mo żli we by oso ba do ro sła od two rzy ła au ten tycz ne epi zo dycz ne wspo -
mnie nia z te go okre su ży cia, m.in. dla te go, że hi po kamp, za sad ni cza dla po wsta wa -
nia wspo mnień część mó zgu, nie jest wów czas do sta tecz nie doj rza ły, by two rzyć 
i prze cho wy wać dłu go trwa łe, od twa rzal ne w wie ku do ro słym wspo mnie nia. Udo wod -
nio no w wie lu eks pe ry men tach, że gdy na ocz ny świa dek zda rze nia otrzy ma od ko -
goś od mien ną na je go te mat in for ma cję, to je go wspo mnie nia ule ga ją czę sto istot -
nym zmia nom. W re fe ra cie przed sta wię pro blem jak da le ko mo żna oso bom za su ge -
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ro wać nie ist nie ją ce fak ty, na ba zie prze glą du li te ra tu ry za gad nie nia jak rów nież ba -
dań wła snych. 

Mo ni ka Ku le sza -Gie rat
Ka te dra Li te ra tu ry Oświe ce nia i Ro man ty zmu, Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski Ja na 
Paw ła II, Lu blin

Pa ra dok sy pa mię ci w li te ra tu rze ro man ty zmu

Stresz cze nie
Pa mięć jest jed ną z na czel nych ka te go rii funk cjo nu ją cych w li te ra tu rze i li te ra tu ro -
znaw stwie ro man tycz nym. To ona po zwa la ła za cho wać to żsa mość na ro do wą w cza -
sie bra ku au to no mii i nie pod le gło ści Pol ski. Ale cza sy ro man ty zmu to ta kże cza sy, 
w któ rych wy jąt ko wą po pu lar no ścią cie szy ła się li te ra tu ra wspo mnie nio wa i pa mięt -
ni kar stwo, an ga żu ją ce przede wszyst kim tak zwa ną pa mięć au to bio gra ficz ną. W swo -
jej pra cy chcia ła bym prze śle dzić te po sta ci, któ re spi su jąc swo je wspo mnie nia nie tyl -
ko je chro ni ły przed za tra tą i nie pa mię cią ale ta kże świa do mie bądź nie świa do mie
kon fa bu lo wa ły, wy peł nia ły lu ki w swo jej pa mię ci fak ta mi nie ma ją cy mi od po wied ni ka
w rze czy wi sto ści. Do pro wa dza ło to do swo iste go pa ra dok su – bo wiem ma my tu do
czy nie nia z chę cią za pi sa nia się w pa mię ci czy tel ni ka i od bior cy w jak naj bar dziej
chwa leb nych od sło nach, tym cza sem po od kryw czych pra cach li te ra tu ro znaw ców,
po sta ci te zna my dzi siaj ra czej ja ko fan ta stów i ga wę dzia rzy – a ich wspo mnie nia po
dziś dzień na strę cza ją py tań, co w pa mię ci tych osób ule gło nie świa do me mu znie -
kształ ce niu w okre sie prze cho wy wa nia wspo mnień, a co już jest ich świa do mym fał -
szo wa niem. 

Mi chał Gie rat
Wy ższa Szko ła Fi lo zo ficz no-Pe da go gicz na „Igna tia num”, Kra ków

Neu ro fi lo zo ficz na teo ria pa mię ci: przy czy nek do epi ste mo lo gii zna tu ra li zo wa nej

Stresz cze nie
Głów nym ry sem sta no wisk fi lo zo ficz nych do ty czą cych pa mię ci, od Pla to na i Ary sto -
te le sa do współ cze sno ści, jest ich rys epi ste mo lo gicz ny. Fi lo zo ficz na re flek sja nad
isto tą pa mię ci sta no wi ła jed nak nie za słu że nie pro blem dru go pla no wy w sto sun ku do
teo rii per cep cji czy teo rii świa do mo ści. Rdzeń te go, co zwie my na uką, sta no wią pro -
ble my na tu ry fi lo zo ficz nej. Jed no cze śnie fi lo zo fia em pi rycz na czer pie da ne z od kryć
na uko wych i włą cza je w za kres swo ich ana liz, któ rych nad rzęd nym ce lem jest szu -
ka nie od po wie dzi nt. ca ło ścio we go ob ra zu świa ta, w któ rym ży je my. Za in te re so wa -
nie fi lo zo fów fe no me nem pa mię ci do ko nu je się obec nie pod wpły wem dy na micz ne -
go roz wo ju na uk o mó zgu (neu ro scien ce) oraz na uk o po zna niu (co gni ti ve scien ce);
na uki te sta no wią jed no cze śnie wy zwa nie dla sa mej fi lo zo fii w za kre sie jej sa mo roz -
u mie nia i ro li (spór “Car nap” vs “Qu ine”). Roz wój wie dzy nt. struk tu ry i dzia ła nia 
mó z gu znaj du je swo je od zwier cie dle nie w fi lo zo ficz nych kon cep cjach świa do mo ści 
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i umy słu, kła dąc co raz więk szy na cisk na ewo lu cyj ny, ada pta cyj ny i pro ce su al ny cha -
rak ter wspo mnia nych fe no me nów. Przej ście na po zy cje zna tu ra li zo wa ne w fi lo zo fii
umy słu przede fi nio wu je pa mięć z czy sto psy cho lo gicz nej w stro nę ka te go rii bio lo -
gicz nej, jed no cze śnie na da jąc jej funk cję cen tral ną i nie zby wal ną dla ba dań z za kre -
su epi ste mo lo gii, me ta fi zy ki (w no wym uję ciu) i to żsa mo ści oso by (Sut ton 2006, Se -
nor 2005, 2009, Ber nec ker 2007, Ro sen field Ba ra zon 2010). Na czel nym te ma tem
pro po no wa nych roz wa żań jest pró ba za ry su neu ro fi lo zo ficz nej teo rii pa mię ci, wy ła -
nia ją cej się prac Lli na sa i Edel ma na. Wy cho dząc z Wit t gen ste inow skich in tu icji do ty -
czą cych na tu ry pa mię ci, au tor ope ru je w ra mach re duk cjo ni stycz nej neu ro bio lo gicz -
nej teo rii umy słu (Bre mer 2005, 2008, 2010). Pa mięć ludz ka, nie za prze czal nie zwią -
za na z per cep cją, świa do mo ścią oraz kon sty tu owa niem sa mo świa do me go “ja”, 
w pro po no wa nym mo de lu jest ja ko ścią ada pta cyj ną, za pod mio to wa ną w ży wym ma -
te ria le bio lo gicz nym w ca łym je go skom pli ko wa niu struk tur oraz pro ce sów fi zy ko che -
micz nych. Pew na część tych pro ce sów le ży u pod staw pro ce sów men tal nych, sko -
re lo wa nych na za sa dzie sprzę że nia zwrot ne go, część po zo sta je nie uświa do mio na,
lecz obie są otwar te na re in ter pre ta cje kon tek sto we, oraz na ce lo wa ne są na po dej -
mo wa nie ade kwat nych stra te gii mo to rycz nych, umo żli wia ją cych prze trwa nie or ga ni -
zmu, na pod sta wie wcze śniej ze bra nych w su biek tyw nym do świad cze niu da nych. 
W od ró żnie niu do więk szo ści prac z za kre su tzw. “fi lo zo fii pa mię ci” re fe rent nie po -
dej mu je me ta -ana liz ty po lo gii psy cho lo gicz nych pa mię ci (Ber nec ker 2007), lecz kon -
cen tru je swo ją uwa gę na “epi ste mo lo gicz nej cen tral no ści pa mię ci” (Au di 2003) ro zu -
mia nej w ka te go riach neu ro bio lo gicz nych. Za pro po no wa ne roz wa ża nia wpi su ją się
do dat ko wo w sze ro ko obec nie pro pa go wa ny w świe cie an glo sa skim dys kurs in ter dy -
scy pli nar ny nad pa mię cią: Me mo ry Stu dies.

Er nest Ty bur ski
In sty tut Psy cho lo gii, Uni wer sy tet Szcze ciń ski, Szcze cin 

Za bu rze nia pa mię ci prze strzen no -wzro ko wej u dzie ci po ura zach mó zgu 

Stresz cze nie
Wie lu au to rów po da je, że ura zy mó zgu sta no wią naj częst szą przy czy nę śmier ci lub
wie lo let nie go in wa lidz twa wśród osób do 25 ro ku ży cia. U pa cjen tów, któ rzy do zna li
ura zów czasz ko wo -mó zgo wych mo gą po ja wiać się ró żno rod ne za bu rze nia pro ce -
sów po znaw czych i emo cjo nal nych. Czę sty mi pro ble ma mi są za bu rze nia pa mię ci.
Ce lem ba dań jest okre śle nie funk cjo no wa nia pa mię ci prze strzen no -wzro ko wej 
u dzie ci po ura zie mó zgu. W ba da niu wzię ły udział dwie gru py li czą ce po 20 osób 
w wie ku od 10 do 17 lat z oko lic Gdań ska, któ re prze ży ły cię żki uraz czasz ko wo -mó -
zgo wy (łącz nie 24 chłop ców i 16 dziew czy nek). Sto pień ura zu oce nia no na pod sta -
wie cza su trwa nia śpiącz ki po ura zo wej, to wa rzy szą cych ob ja wów neu ro lo gicz nych
oraz zmian w mó zgu (re zo nans ma gne tycz ny). Ba da nych po dzie lo no ze wzglę du na lo -
ka li za cję uszko dzeń: gru pa A (ogni ska głów nie w pła tach czo ło wych) i gru pa B (ogni ska
głów nie w pła tach cie mie nio wo -po ty licz nych). Pa cjen tów do grup ba da nych kwa li fi -
ko wa no na pod sta wie me tod prze sie wo wych: ustruk tu ry zo wa ne go wy wia du, Skró co -
nej Ska li Oce ny Umy słu (Mi ni -Men tal Sta te Exa mi na tion, MMSE), oraz te stu „Lu dzi -
ki” (w ce lu wy klu cze nia atak sji optycz nej, któ ra mo gła mieć istot ny wpływ na wy ni ki
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ba dań). W ba da niu ja ko me to dę oce ny funk cjo no wa nia pa mię ci prze strzen no -wzro -
ko wej oraz uwa gi za sto so wa no Test Pa mię ci Prze strzen no -Wzro ko wej „Wprost i Wspak”
z ba te rii te stów Ska la Pa mię ci We chsle ra III (We chsler Me mo ry Sca le, WMS -III PL).
Uzy ska ne wy ni ki ba da nia I wska zu ją, że ist nie ją sta ty stycz nie istot ne ró żni ce w wy -
ko na niu Te stu Pa mię ci Prze strzen no -Wzro ko wej „Wprost i Wspak” mię dzy obie ma
gru pa mi (od po wied nio, p = 0,022, p = 0,000). W ba da niu II istot ne ró żni ce do ty czy ły
wy ko na nia Te stu Wprost (p = 0,009). Na to miast wy ni ki Te stu Wspak uzy ska ne przez
pa cjen tów z obu grup ba da nych by ły już tak ni skie, że po ja wił się „efekt pod ło gi” 
(p = 0,088, n.s.). Fakt ten ozna cza, że pa cjen ci w ogó le nie ra dzi li so bie z wy ko na -
niem te go za da nia. Uzy ska ne wy ni ki su ge ru ją, zgod nie z do nie sie nia mi z li te ra tu ry,
że u pa cjen tów z głów nym ogni skiem w pła tach cie mie nio wych i po ty licz nych mó zgu
wy stę pu ją więk sze za bu rze nia pa mię ci prze strzen no -wzro ko wej, na to miast u ba da -
nych z uszko dze nia mi w ob sza rach czo ło wych do mi nu ją za bu rze nia uwa gi. Wy ni ki
pra cy mo gą oka zać się wa żnym ele men tem do dat ko wym pro ce su dia gno stycz ne go,
a ta kże po zwo lić sku tecz niej okre ślić ce le re ha bi li ta cji neu rop sy cho lo gicz nej pa cjen -
tów po ura zach czasz ko wo -mó zgo wych.

An drzej Mir ski

Kra kow ska Aka de mia im. An drze ja Fry cza Mo drzew skie go, Kra ków

Sty mu la cja pro ce sów pa mię cio wych

Stresz cze nie
Pa mięć jest jed ną z nie licz nych funk cji umy słu, któ ra mo żna w znacz ny spo sób po -
pra wić. Me to dy sty mu la cji pro ce sów pa mię cio wych mo żna po dzie lić na: bio lo gicz ne
(obej mu ją ce die tę, pa ra far ma ceu ty ki i środ ki far ma ko lo gicz ne), be ha wio ral ne (ćwi -
cze nia pa mię ci, mne mo tech ni ka) oraz śro do wi sko we (ży cie w od po wied nio bo ga tym
śro do wi sko, sprzy ja ją cym roz wo jo wi pa mię ci. Więk szość tech nik i me tod sty mu la cji
pa mię ci do ty czy jej po pra wie nia, jed na kże przy wró ce nie opty mal ne go dzia ła nia pa -
mię ci mo że cza sem na se lek tyw nym za po mi na niu przy krych, trau ma tycz nych bodź -
ców. Przy kła dem tu taj mo że być le cze nie ze spo łu PTSD (Post -Trau ma tic Stress Di -
sor der). Tre ning pa mię ci mo że mieć cha rak ter krót ko trwa ły, słu żą cy za pa mię ta niu
ma te ria łu (tu taj naj wa żniej sze są me to dy be ha wio ral ne, a zwłasz cza mne mo tech ni -
ka, rza dziej sto so wa ne są wte dy me to dy bio lo gicz ne, zwłasz cza far ma ko lo gicz ne.
Naj wa żniej sze są jed nak me to dy dłu go trwa łe go tre nin gu pa mię ci. W re fe ra cie za pre -
zen tu je me to dy tre nin gu pa mię ci oraz omó wię ich cha rak ter. W dys ku sji omó wię ta -
kże zna cze nie tych me tod w prak ty ce re ha bi li ta cyj nej.
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Grze gorz Mań ko1,2, Woj ciech Ku rzy dło2,3

1 Za kład Er go no mii i Fi zjo lo gii Wy sił ku Fi zycz ne go, IF, Wy dział Na uk o Zdro wiu 
UJ CM w Kra ko wsie

2 Ośro dek Re ha bi li ta cji Na rzą du Ru chu -Krze szo wi ce
3 Kli ni ka Re ha bi li ta cji, IF, Wy dział Na uk o Zdro wiu UJ CM w Kra ko wie

Za sto so wa nie Tech nik Spe cjal nych Fi zjo te ra pii w le cze niu do le gli wo ści 

po znaw czych pa cjen tów po ura zach czasz ko wo -mó zgo wych

Stresz cze nie
Tech ni ki Spe cjal ne Fi zjo te ra pii to sa mo dziel ny spo sób po dej ścia do pro ble mu po stę -
po wa nia lecz ni cze go, za wie ra ją cy ade kwat ne do sta nu cho ro by tech ni ki dia gno stycz -
ne, po sia da ją cy od po wied nio sze ro ki za sób ćwi czeń i dzia łań lecz ni czych z uza sad nie-
niem ich wy ko na nia oraz teo re tycz nym wy ja śnie niem przy czyn dys funk cji. W za le -
żno ści od spo so bu od dzia ły wa nia wy ró żnia my me to dy: me cha nicz ne, neu ro fi zjo lo -
gicz ne i edu ka cyj ne. Me to dy te są już sze ro ko roz po wszech nio ne i sze ro ko sto so wa -
ne we współ cze snej fi zjo te ra pii. Prze wa żnie le cze nie fi zjo te ra peu tycz ne sku pia się
głów nie na zwal cza niu do le gli wo ści ru cho wych i bó lo wych, a nie uwzględ nia do le gli -
wo ści po znaw czych. W le cze niu re ha bi li ta cyj nym pa cjen tów po ura zach czasz ko wo -
-mó zgo wych, pro ble my po znaw cze są rów nie istot ne jak wy stę pu ją ce iu nich do le gli -
wo ści ru cho we i bó lo we. Oka zu je się że Tech ni ki Spe cjal ne fi zjo te ra pii po strze ga ją ce
pa cjen ta ca ło ścio wo i funk cjo nal nie czę sto mo gą być cen nym na rzę dziem re ha bi li ta -
cji do le gli wo ści nie tyl ko ru cho wych ale rów nież po znaw czych ta kich jak pa mięć czy
uwa ga itp. Au to rzy przed sta wia ją sze ro kie mo żli wo ści za sto so wa nia po wszechnie sto -
so wa nej już Oste opa tii Kra nio -sa kral nej w re ha bi li ta cji do le gli wo ści po znaw czych 
u pa cjen tów po ura zach czasz ko wych. Gru pa K-24 cho rych po ura zie czasz ko wo
mó zgo wych re ha bi li to wa nych wg. stan dar do we go i po wszech nie sto so wa ne go pro -
gra mu re ha bi li ta cji i Gru pa E-24 oso by po ura zach czasz ko wo mó zgo wych do bra ne
me to dą pa ro wa nia we dług płci, wie ku i wy kształ ce nia u któ rych oprócz stan dar do we -
go pro gra mu uspraw nia nia do łą czo no tech ni ki spe cjal ne fi zjo te ra pii ze szcze gól nym
uwzględ nie niem te ra pii kra nio -sa kral nej. W ba da niach wy ko rzy sta no na stę pu ją ce
me to dy: WA IS -R (Ska la In te li gen cji We chsle ra dla Do ro słych – Po pra wio na), WMS -
-R (Ska la Pa mię ci We chsle ra-Po pra wio na), Test orien ta cji wzro ko wo -prze strzen nej,
Neu ro lin gwi stycz ny Test Ba da nia Uwa gi (Pą chal ska i Ma cQu een 1999), Ska la Sa mo -
oce ny Lę ku i De pre sji, In wen tarz Ze spo łu Czo ło we go (Pą chal ska i Ma cQu een 2001).
U cho rych po ura zach czsz ko wo -mó zgo wych mo gą wy stę po wać za bu rze nia: fi zycz -
ne (ból), po znaw cze (uwa ga. pa mięć), emo cjo nal ne (wy so ki po ziom lę ku) zmia ny za -
cho wa nia przy po mi na ją ce ze spół czo ło wy. Za bu rze nia te wy wo łu ją dys kom fort: fi zycz -
ny, psy chicz ny i spo łecz ny, a ta kże ob ni ża ją ja kość ży cia pa cjen tów Sto so wa ny pro -
gram re ha bi li ta cji za wie ra ją cej tech ni ki spe cjal ne, pre zen tu ją ce ca ło ścio we po strze ga -
nie pa cjen ta za wie ra ją ce rów nież ca ła sfe rę po znaw cza re du ku je: ból, lęk i de pre sję
oraz nie ko rzyst ne zmia ny za cho wa nia pod no sząc przez to ja kość ży cia pa cjen tów. 
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Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Jakość życia rodziny z dzieckiem z zespołem Rubinsteina – Taybi’ego: 

studium przypadku

Streszczenie
Zespół Rubinsteina-Taybi’ego (RSTS) jest rzadkim zaburzeniem genetycznym wystę -
pującym w 1:100000-125000 przypadków żywych urodzeń (Hennekam, 2006). Do pod -
stawowych cech charakteryzujących osoby z RSTS należą: upośledzenie umysłowe,
niedobór wzrostu oraz anomalie fizyczne: małogłowie, szerokie paluchy, specyficzne
rysy twarzy. Jednocześnie typowe dla dzieci z zespołem Rubinsteina-Taybiego są
problemy z przyjmowaniem pokarmu, wady serca, problemy z oddychaniem, niety powe
uzębienie, chód na szerokiej podstawie, hirsutyzm, opóźniony rozwój mowy, opóźniony
rozwój psychoruchowy (Kanjilal, 1992; Cantani, Gaglesi, 1998; Henne kam, 2006). 
W literaturze przedmiotu liczne są doniesienia dotyczące występowania i obrazu kli nicz -
nego zaburzenia (min. Rubinstein, Taybi, 1963; McArthur, 1967; Hennekam i in., 1989;
Kanjilal i in. 1992; Cantani, Gagliesi, 1998), analizy mutacji genetycznych leżących u pod -
ło ża zaburzenia (min. Wallerstein i in., 1997; Bentivegna i in., 2006), proble mów zdrowot -
nych związanych z RSTS, jak nowotwory (Kurosawa i in., 2002), analizy społeczno-be -
hawioralnego funkcjonowania osób z zaburzeniem (Galera i in., 2009), zaburzeń psychia -
trycz nych często występujących u osób z zespołem Rubin stei na-Taybi’ego (Levitas, Reid,
1998). W dokonanym przeglądzie piśmiennictwa dotyczącego RSTS nie znaleziono
natomiast analiz jakości życia rodzin z dzieckiem z zespołem Rubinsteina-Taybi’ego. 
Z uwagi na zaistniałą lukę w badaniach nauko wych, wyjątkowość samego zaburzenia
oraz niewątpliwą potrzebę wsparcia rodzin wychowujących dziecko z zaburzeniami
rozwo jowymi, dokonano analizy jakości ży-cia rodziny z dzieckiem z zespołem Rubinstei -
na-Taybi’ego. W przeprowadzonej ana lizie przypadku zastosowano następujące narzę -
dzia badawcze: Autorski Kwestiona riusz Wywiadu, Drabinę Cantrila, Skalę Satysfakcji 
z Życia SWLS oraz Kwestio nariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. 
Otrzymane wyniki wskazujące na specyfikę funkcjonowania badanej rodziny w bada -
nych obszarach będą interpretowane w świetle teorii mikrogenetycznej. 

Jakub Komendziński1, Jakub Kowalczyk2

1 Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Neurologii Dorosłych
2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

Ilościowe zaburzenia świadomości. W stronę podejścia dynamicznego

Streszczenie
Świadomość jest wieloaspektowym zjawiskiem, a przez to złożonym zagadnieniem
badawczym. Jest to jeden z powodów trudności terminologicznych i definicyjnych na
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jakie napotykają badania na jej temat. Problemu nie rozwiązuje interdyscyplinarność
badawcza. Świadomości przypisywane są jej dwa główne komponenty: poziom
świadomości (pobudzenie, czuwanie, przytomność) oraz treść świadomości (świa -
domość otoczenia oraz samoświadomość). Plakat ten ma w założeniu przybli żyć
pojęcie świadomości, w tym jej wymiarze, który dotyczy zespołów klinicznych okreś -
lanych jako ilościowe zaburzenia świadomości. W literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę na duży procent błędów w diagnozie tychże zaburzeń (15-43%). Zamysłem
autorów jest przybliżenie kryteriów diagnostycznych śpiączki, stanu wegetatywnego
oraz stanu minimalnej świadomości, a także badań prowadzonych przez najbardziej
uznany ośrodek w tej tematyce, a mianowicie Coma Science Group. Plakat również
przedstawi nowe doniesienia z 21st Meeting of the European Neurological Society,
gdzie zaprezentowano dane wprowadzające nową nomenklaturę w badaniach doty -
czą cych zaburzeń przytomności. Ważnym tematem, który również chcieliby podjąć
autorzy jest przedstawienie doniesień dotyczących przewagi stosowania nowej skali
(Full Outline of UnResponsiveness (FOUR) nad obecnie najczęściej używaną 
w polskich klinikach Glasgow Coma Scale(GCS).

Jakub Kowalczyk1, Anna Rasmus2, Jakub Komendziński3

1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
2 Klinika Neurologii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny
3 Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Neurologii Dorosłych

Występowanie zachowań antysocjalnych u dzieci po urazach mózgu

Streszczenie
W wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, a w związku z tym uszkodzenia struktur
mózgu, często, życie osoby ulega diametralnej zmianie. Duża część ludzi, zwłaszcza
osób dorosłych, które uległy urazowi nie jest w stanie dokończyć wcześniej ustalo -
nych celów. Problem ten szczególnie dotyka dzieci, (mimo plastyczności mózgu), 
u których przerwa spowodowana urazem, zaburza prawidłowy okres rozwoju, co 
w konsekwencji przeszkadza w zdobyciu nauki oraz pozyskaniu nowych umiejęt -
ności. Celem badań była ocena zaburzeń zachowania występujących najczęściej 
u dzieci w skutek urazu mózgu. Do oceny aktualnego stanu poznawczego oraz defi -
cytów zachowania posłużono się Krótką Skalą Oceny Umysłu (MMSE) oraz Kwestio -
nariuszem Zachowania się Osoby z Zespołem Czołowym (FBInv), który zmodyfiko -
wano o dodatkowe pięć pytań. Badania odbywały się w 2009 roku w Gdańskim
Centrum Badań Neuropsychologicznych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyni -
ków można było stwierdzić, że większość badanych dzieci posiada zaburzenia po -
znaw cze, emocjonalne, przejawiające się m.in. w lęku, niepokoju, impulsywności czy
nadwrażliwości. Stwierdzono też występowanie zachowań antysocjalnych. Zaburze -
nia te mogą zakłócić dalsze funkcjonowanie szkolne i społeczne. 
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1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie
2 Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UG 

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Wybrane aspekty dynamiki rozwoju dziewczynki z holoprosencefalią (MIH) 
w aspekcie jakości życia

Streszczenie

Holoprosencephalia (MIH), to choroba która w populacji nie występuje często. Ma kilka
postaci, (MIH) – jest najlżejszą z nich. Jednakże specjaliści (m.in. Verhagen i Sauer
2005 s. 736-739) wypowiadają się, iż przewidywana jakość życia dzieci z tego typu
zaburzeniem będzie bardzo niska (ang. very grim). Dodajmy, że owi specjaliści –
holenderscy lekarze są zwolennikami dzieciobójstwa motywowanego współczuciem
u noworodków z WRWZAC (czyli dzieci z wadami rozwojowymi i wrodzonymi, oraz
ze zniekształceniami i aberracjami chromosomowymi). 
Autorzy niniejszej prezentacji chcą przedstawić dynamikę rozwoju, a co za tym idzie
– również proces podnoszenia jakości życia dziewczynki cierpiącej na holo prosen -
cefalię (MIH) w aspekcie kompetencji komunikacyjnej oraz w wymiarze emocjonalno
- społecznym. Obserwacja wspomnianych sfer była prowadzone na przestrzeni
siedmiu lat życia dziecka. 

Beata Łukaszewska, Anna Rocławska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Ocena jakości życia kobiet po mastektomii

Streszczenie
Choroba nowotworowa wpływa w znacznym stopniu na obniżenie jakości życia cho -
rego. Kobiety, u których zdiagnozowano nowotwór piersi stają wobec nowych adap ta -
cyjnych wyzwań takich jak radzenie sobie z bezpośrednimi objawami choroby oraz
odległymi ubocznymi skutkami leczenia. Nie wiedzą, jakie będą konsekwencje pod -
jętych przez lekarzy działań mających na celu ratowanie ich zdrowia i życia . W tym
okresie pojawiają się różnorodne negatywne reakcje psychologiczne w odpowiedzi
na zdiagnozowanie i podjęcie leczenia poważnej choroby. Najmniej poznane są
zmiany osobowości jakie pojawiają się po zabiegu i związana z tym jakość życia.
Celem naszych badań była charakterystyka i opis zmian zachodzących w natężeniu
cech osobowości pacjentek po mastektomii oraz wpływ tych zmian na jakość ich
życia. Badaniami objęto 20 pacjentek leczonych w 2009 r. na Oddziale Chirurgii Onko -
logicznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Badanie I przeprowadzono bezpośrednio
przed zabiegiem mastektomii, zaś badanie II po upływie 3 miesięcy po mastektomii.
Średnia wieku wszystkich badanych kobiet wynosiła 60.3. Najmłodsza badana ukoń -
czyła 49 lat, zaś najstarsza 71 rok życia. W badaniach zastosowano analizę doku -
men tacji, wywiad kliniczny, kwestionariusz EORTC QLQ – C30 oraz polską wersję
Międzynarodowego Zestawu Pytań do Badania Osobowości (IPIP – QPV). Stwierdzono,
że u kobiet z nowotworem piersi, po upływie 3 miesięcy od zabiegu mastektomii, wy -
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stepują zmiany w natężeniu cech osobowości. Zaobserwowano podwyższenie ugo -
dowości, neurotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem lęku i niepokoju, co jest czę -
sto tłumaczone zapadnięciem na śmiertelną chorobę oraz obniżenie ekstrawersji 
i sumienności, co na ogół jest tłumaczone bólem i/lub spadkiem ogólnej kondycji
psycho fizycznej. Niezmienną pozostała otwartość na doświadczenia, co wiąże się 
z próbą podjęcia kontroli nad procesem zdrowienia. Kobiety z nowotworem piersi prze -
jawiają złożone zmiany natężenia cech osobowości zubożających w sposób istotny
ich codzienne funkcjonowanie. Zmiany te wiążą z wpływem choroby nowotworowej
na jakość życia. Wyniki będą interpretowane w świetle teorii mikrogenetycznej.

Mirski Andrzej, Mirska Natalia 
Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Instytut Psychologii, Kraków

Neuropsychologiczne aspekty depresji

Streszczenie
Celem referatu jest wskazanie najważniejszych neuropsychologicznych aspektów za -
burzeń depresyjnych. Przedstawione zastaną tradycyjne koncepcje genezy różnych
rodzajów depresji w zaburzeniach neuroprzekaźnictwa (teorie przekaźnikowe) z bar -
dziej nowoczesnymi koncepcjami genezy depresji w zaburzeniach strukturalnych
(teorie strukturalne OUN). Przedstawiony zostanie model zaburzeń depresyjnych
oparty na modelu mózgu McLean’a oraz teorii mikrogenetycznej, oraz wynikające 
z nich możliwe zastosowania terapeutyczne. Przedstawione zostaną także próby wyjaś -
nienia na gruncie neuropsychologicznym, dlaczego stosunkowo często kreatywność
łączy się z zaburzeniami depresyjnymi i depresyjno – maniakalnymi oraz omówiona
zostanie możliwość wykorzystania sztuki w procesie terapii tych zaburzeń. 

Mirski Andrzej, Bazan Maria
Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Instytut Psychologii, Kraków

Neuropsychologiczne aspekty schizofrenii

Streszczenie
Celem referatu jest wskazanie najważniejszych neuropsychologicznych aspektów
schizofrenii. Przedstawione zostaną różne koncepcje genezy schizofrenii, ze spe cjal -
nym uwzględnieniem teorii wskazujących na strukturalne nieprawidłowości w mózgo -
wiu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona związków schizofrenii z twórczością.
Omówione zostaną przykłady twórczości schizofreników w dziedzinie sztuk plas -
tycznych, malarstwa i muzyki oraz próby wyjaśnienia źródeł oraz charakterystyki ich
wzmożonej aktywności twórczej. Omówione zostaną także aspekty wykorzystania
sztuki w diagnozie oraz terapii schizofrenii oraz innych, zbliżonych do niej zaburzeń
psychicznych. 
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Iwona Nowakowska-Kempna, Małgorzata Barakomska
1 Akademia „Ignatianum”, Kraków
2 NZOZ Nasza Przychodnia Sonowiec

Zaburzenia pamięci w afazji semantycznej

Streszczenie
Udar mózgu jest wynikiem patologii krążenia mózgowego, związanego z naczyniami
krwionośnymi, jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu
utrzymujące się powyżej 24 godzin, lub prowadzące do śmierci, wywołane jedynie
przez przyczyny naczyniowe.
Afazję zalicza się do zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem struktur koro -
wych na skutek schorzeń naczyniowych, urazów czaszkowo-mózgowych, zmian nowo -
tworowych, chorób degeneracyjnych, zatruć toksynami. Chorzy z afazją mają pro -
blemy związane z zaburzeniami ekspresji mowy, percepcji mowy, jak również zabu -
rzeniami czytania, pisania, liczenia, określania stosunków czasowych, przestrzen nych,
rozpoznawania przedmiotów, rozumienia znaczenia słów i gestów. Istnieje również
szereg czynników współtowarzyszących wymienionym problemom, które nakładają
się w zależności od rodzaju afazji. 
Zaburzenia pamięci towarzyszą przeważnie każdemu z rodzajów afazji i stanowią
istotny element silnie zaburzający przebieg terapii neurologopedycznej. Rehabilitacja
zaburzeń amnestycznych polega głównie na znalezieniu sposobu ułatwiającego
nazywanie, poprzez dostarczanie pacjentowi w różnych formach dodatkowych infor -
macji o przedmiocie którego pacjent nie potrafi odnaleźć w swojej pamięci. Terapia
neurologopedyczna musi mieć charakter polimodalny i dostosowywany do aktual -
nych możliwości pacjenta. Czynnikiem wpływającym na zaburzenia pamięci jest rów -
nież duża labilność emocjonalna pacjenta. Zaburzenia amnestyczne mogą dotyczyć
pełnego zniesienia określonej czynności lub mogą stanowić lekkie trudności w po -
staci wydłużonego czasu odpowiedzi, scharakteryzowane one zostaną na przykła -
dzie indywidualnej i grupowej terapii neurologopedycznej.

Henryk Olszewski1, Waldemar Tłokiński2

1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
2 „Ateneum” Szkoła Wyższa, Gdańsk

Monitorowanie procesów językowych – jako objawów kryterialnych 

we wczesnym różnicowaniu FTD i AD

Streszczenie
Ocena procesów językowych, takich jak nazywanie, płynność wypowiedzi, rozu mie -
nie, u pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym oraz otępieniem typu Alzheimera
została zaproponowana jako obraz objawów kryterialnych we wczesnym różnico wa -
niu pacjentów obu grup. Zwrócono uwagę na pojawiający się wcześnie deficyt zdol -
ności do korzystania ze wskazówki fonologicznej w DAT, następnie na inny charakter
zaburzeń nazywania u pacjentów z grupy DAT niż u pacjentów z grupy FTS, wresz -
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cie na obniżoną produkcję słów (logopenię) występującą u pacjentów z FTD. Autorzy,
mówiąc o funkcjach językowych, mają na uwadze funkcje zachowań symbolicznych,
co burzy często stosowany podział na funkcje behawioralne i językowe. 

Agata Rudnik
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

Jakość życia podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) „Koło” w Gdańsku w procesie 

terapii wolontariuszy z programu European Volontary Service

Streszczenie
Zagraniczni wolontariusze w ramach programu EVS przyjeżdżają do Stowarzyszenia
już od 6 lat. Wspomagają działania terapeutów oraz psychologów, koordynatorów
pro jektów i polskich wolontariuszy. Ochotnicy m.in. z Hiszpanii, Turcji, Ukrainy, Fran -
cji i Niemiec pomagają m.in. przy takich projektach jak: Teatr „Razem” (przedstawie -
nia tworzone wspólnie z podopiecznymi), współorganizowanie Festiwalu „Świat Mało
Znany” oraz uczestniczą w codziennych warsztatach. Dodatkowo spotykają się 
z podopiecznymi poza Stowarzyszeniem, biorąc udział w różnego rodzaju im pre -
zach, koncertach oraz organizując w ciekawy sposób wolny czas. Często sami wyka -
zują inicjatywę i pomysłowość w planowaniu przeróżnych aktywności, a bariera języ -
kowa nie stanowi tutaj żadnego problemu. Obserwuje się silnie pozytywny wpływ
działań zagranicznych wolontariuszy na aktywizację podopiecznych. Jako przykład
posłużyć może 28-letni Michał M., podopieczny z Zespołem Downa. Od ponad 5 lat
uczestniczy w działaniach wspólnie z wolontariuszami w ramach programu EVS.
Dzięki temu każdego roku m.in. bierze udział w przedstawieniach Teatru „Razem”, 
z powodzeniem ucząc się na pamięć swojej roli (wcześniej zapamiętywanie nawet
krótkich sekwencji sprawiało mu problem). Wspólne imprezy poprawiły jego relacje 
z rówieśnikami, wolontariuszami, jak i innymi podopiecznymi oraz wzmocniły po -
czucie własnej wartości. W tym roku zagraniczni wolontariusze zmotywowali Michała
do podjęcia pracy zawodowej, dzięki czemu znalazł on zatrudnienie w restauracji
McDonald’s. Dodatkowo praca z osobami obcojęzycznymi, zachęciła Michała do
rozpoczęcia nauki języka angielskiego. Działania wolontariuszy w PSOUU, którzy
przy jeżdżają w ramach programu EVS wpływają na różne aspekty jakości życia
podopiecznych. Podnoszą nie tylko ich kompetencje społeczne, ale motywują do
ciągłej pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami (językowymi, zawodowymi), zwięk -
szając tym samym potencjał intelektualny. 
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Katarzyna Zieniewicz
Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Przypominanie informacji niekorzystnych u osób z pourazowym 

uszkodzeniem okolicy orbitalno-czołowej mózgu

Streszczenie
Współczesna wiedza na temat okolicy orbitalnej płatów czołowych wskazuje na jej
kluczową rolę w regulowaniu interakcji społecznych i bieżącym monitorowaniu za -
cho wania. Celem przedstawionych badań było porównanie pacjentów z pourazowym
uszkodzeniem okolicy orbitalno-czołowej mózgu z pacjentami z pourazowym uszko -
dzeniem innych obszarów oraz osobami zdrowymi pod względem wydobywania 
z pamięci niekorzystnych informacji osobistych wobec nieznajomego rozmówcy. Wśród
zastosowanych narzędzi badawczych znalazły się: zmodyfikowana Ankieta Oceny
Interakcji Społecznych, zmodyfikowana Ankieta Oceny Niestosownego Ujawnienia
Samego Siebie, Kwestionariusz Aprobaty Społecznej. Uzyskane wyniki wskazują na
przypominanie istotnie większej ilości informacji osobistych stawiających jednostkę
w niekorzystnym świetle przez badanych z uszkodzeniem okolicy nadoczodołowej.
Przypominaniu temu nie towarzyszy poczucie wstydu, nie jest także zależne od
potrzeby aprobaty społecznej. Wyniki badań poddano dyskusji w oparciu o teorię
mikrogenetyczną.

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne dziękuje pacjentom 
Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowego,

Fundacji na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu za podarowanie swoich rysunków 
i obrazów do uświetnienia szaty graficznej programu i abstraktów. 
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