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Sobota (30 listopad 2019 r.) godz. 13.30 – 14.15 

 

Cieślik Sonia „Diagnostyka różnicowa otępienia semantycznego, pierwotnie postępującej afazji i choroby 

Alzheimera” 

Choiński Mateusz, Szeląg Elżbieta, Bombińska Anna, Szymaszek Aneta „Skuteczność terapii opartej na 

czasowym opracowywaniu informacji u osób z afazją poudarową” 

Gawda Barbara „Osobowość typu D w zaburzeniach somatycznych. Z neuropsychologii osobowości” 

Jabłońska Katarzyna, Piotrowska Magdalena, Bednarek Hanna, Szymaszek Aneta, Bombińska Anna i 

Białoszewski Dariusz, Broczek Katarzyna i Szeląg Elżbieta „Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora? 

Porównanie wpływu treningu poznawczego i treningu aktywności fizycznej na funkcjonowanie 

poznawcze osób po 60 roku życia”  

Kitowska Monika, Bielewicz Joanna, Brudkowska Żaneta „Neuropsychologiczna analiza funkcjonowania 

poznawczego w autoimunologicznym zapaleniu mózgu powodowanego potworniakiem jajnika- opis 

przypadku”  

 

Laskowska-Wronarowicz Anna „Dynamika objawów zespołu pomijania jednostronnego w kontekście 

procesu rehabilitacji neurologicznej”  

 

Lewandowska Natalia, Bugajska Olga „Aktywizacja i terapia Seniorów - doświadczenie własne z 

prowadzonych grupowych treningów poznawczych” 

 

Leśniak Marcin „Wpływ anodowej przezczaszkowej stymulacji prądem stałym na funkcje pamięci u 

dorosłych osób zdrowych i u pacjentów z uszkodzeniem mózgu – metaanaliza badań randomizowanych z 

kontrolą sham”  

 

Lipowski Mariusz, Walczak-Kozłowska Tamara, Lipowska Małgorzata, Kortas Jakub, Antosiewicz 

Jędrzej, Falcioni Giancarlo, Ziemann Ewa „Wpływ treningu Nordic Walking oraz suplementacji witaminą 

D na poprawę procesów związanych z uwagą, funkcjami wykonawczymi i szybkością przetwarzania u 

starszych kobiet”  

Łukomska Barbara, Mleczko Magdalena, Szymaszek Aneta, Szeląg Elżbieta „Indywidualne różnice w 

subiektywnym przetwarzaniu czasu. Badanie finansowane z grantu NCN nr 2018/29/B/HS6/02038” 

 

Markiewicz Piotr, Daniluk Beata „Efektywność programu AfaSystem w rehabilitacji afazji w warunkach 

domowych”  

 

Olejnik Agnieszka, Bala Aleksandra, Rysz Andrzej, Marchel Andrzej „Deficyty funkcji wykonawczych u 

pacjentów z padaczką skroniową” 

 



Piotrowska Magdalena, Jabłońska Katarzyna, Bednarek Hanna, Szymaszek Aneta, Marchewka Artur, 

Wypych Marek, Bombińska Anna i Szeląg Elżbieta „Czasowe przetwarzanie informacji a komponenty 

pamięci roboczej u seniorów”  

 

Skoczek Adrianna „Funkcje neuropoznawcze w chorobach sercowo-naczyniowych” 

 

Solarz Anna „Wpływ treningu przetwarzania czasowego dr Neuronowski na szybkość nazywania i 

funkcje fonologiczne uczniów z dysleksją w wieku 9 – 12 lat” 

 

Szepietowska Ewa M. Walasek Monika, Wojtoń Martyna „Anozognozja apraksji rąk – przejawy i 

metody diagnozy”  

 

Wyszomirska Julia „Żyję w gabinecie krzywych luster” – studium przypadku” 

 

Zawadzka Ewa, Domańska Łucja „Wybrane aspekty funkcji wykonawczych a efektywność uczenia się 

niewerbalnego u starszych osób z nadciśnieniem tętniczym” 

 

 

 

 

 


