STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO
„STRICTE”
THE ASSOCIATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Przesiewowe metody badania zaburzeń funkcji poznawczych
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, neurologów, psychiatrów i lekarzy innych specjalności
zainteresowanych uzyskaniem podstawowej wiedzy z zakresu przeprowadzania badań przesiewowych
funkcjonowania poznawczego.

Podczas szkolenia zostaną omówione:

 - podstawowe zasady przeprowadzania badań testowych
 - wybrane narzędzia diagnostyczne:

 ACE-III
 MINI-ACE
 MINIMENTAL
 DEMTECT
 PRÓBY FLUENCJI SŁOWNEJ
 CLOCK DRAWING TEST
 MONTREALSKA SKALA OCENY FUNKCJI POZNAWCZYCH (MOCA)

 - omówienie wybranych przypadków z pracy klinicznej
 - omówienie użyteczności wybranych narzędzi w diagnozie funkcji poznawczych.

Uczestnicy szkolenie otrzymają materiały obejmujące całą zawartość kursu oraz certyfikat potwierdzający
udział.

Prowadzący szkolenie:
Błażej Karwat Prowadzący jest doktorem nauk o zdrowiu, psychologiem i socjologiem. Uczestniczył w
licznych szkoleniach, kursach zawodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako psycholog placówki
opiekuńczo-wychowawczej, następnie przez okres czterech lat pracował w Samodzielnym Publicznym
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Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie, gdzie zajmował się diagnozą i terapią neuropsychologiczną chorych
somatycznie. Obecnie jest pracownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Terapeutycznym
Euromedis w Szczecinie, psychologiem szkolnym oraz opiniuje dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Koszt szkolenia:
koszt szkolenia wynosi 300 zł
przy wpłatach do 20.10.2014 koszt szkolenia wynosi 250 zł
dla członków Stowarzyszenia 200 zł.

Termin szkolenia:
Szkolenie obejmuje 10 godzin lekcyjnych realizowanych podczas jednego dnia w sobotę.
15.11.2014

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” ul. Dworcowa 19, 70-231 Szczecin www.stricte.org
Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bkarwat@gmail.com

Następnie należy dokonać płatności, co jest gwarantem uczestnictwa w szkoleniu. Decyduje kolejność wpłat.
W przypadku rezygnacji z udziału w terminie 2 tygodni przed planowanym kursem zwracane jest 50%
kosztów, po tym terminie nie będą one zwracane uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie prawo
rezygnacji z przeprowadzenia kursu w przypadku zgłoszenie się niewystarczającej liczby osób
zainteresowanych.
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