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Zaburzenia uwagi, pamięci i funkcji wykonawczych po uszk. mózgu

Stłuczenie mózgu (w 
wyniku urazu czaszkowo 

- mózgowego)
Udar z tętnicy przedniej 

mózgu
Krwotok śródmózgowyUdar w obrębie wzgórza

Rozlane uszkodzenie aksonalne (w wyniku 
urazu czaszkowo - mózgowego) Wirusowe zapalenie mózgu
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Odbudowa:
•Oddziaływania 
niespecyficzne nastawione 
na uzyskanie ogólnej poprawy 
funkcjonowania uwagi 

•Specyficzny, bezpośredni 
trening poszczególnych 
komponentów uwagi, w 
tym: metody komputerowe

•Metody 
farmakologiczne

Kompensacja:
•Wyuczenie specyficznych 
zdolności o znaczeniu 
funkcjonalnym przy 
wykorzystaniu gotowej 
struktury czynności i redukcji 
kontrolowanych procesów 
przetwarzania informacji.

•Rozwój strategii 
metapoznawczych i 
kompensacyjnych

•Interwencje grupowe

Dostosowanie:
•Modyfikacja środowiska

−eliminowanie potencjalnie 
dystrakcyjnych bodźców i 
zachowanie ostrożności w 
niebezpiecznych sytuacjach;

−zadania jasne, 
ustrukturyzowane, z 
ustalonymi ramami 
czasowymi, ograniczające 
stres; 

−wykorzystanie zewnętrznych 
wskazówek porządkujących 
czynność; 

−przeciwdziałanie nudzie i 
monotonii; 

−wprowadzanie częstych 
przerw; 

−planowanie dnia
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Rekomendacje dot. terapii zaburzeń uwagi 
(na podstawie 26 badań w tym 7 RCT)

Cicerone i wsp. 2000, 2005, 2011, 
2019
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► Podtrzymywanie uwagi

► Selektywność uwagi

► Elastyczność uwagi

ExeSystem - Procesy uwagowe – segregacja śmieci
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Odbudowa:
•Bezpośredni trening pamięci 
(oparty na powtarzalnych 
ćwiczeniach, często w formie 
testowej)

•Farmakoterapia (inhibitory 
acetylocholinesterazy)

•Interwencje neuromodulacyjne

Kompensacja:
•Trening strategii pamięciowych- 
korzystanie ze strategii wewnętrznych 
(wyobrażenia wzrokowe, porcjowanie, 
metoda PQRST, metoda haków, mapy 
poznawcze, skojarzenia polimodalne) 
w celu usprawnienia pamięci 
prospektywnej i przypominania

•Wykorzystanie technik 
bezbłędnego uczenia (errorless 
learning) do nauki specyficznych 
zdolności lub wiadomości 

•Grupowe interwencje 

Dostosowanie:
•Wykorzystanie zewnętrznych 
metod kompensacji zaburzeń 
pamięci (notatniki, organizery, 
kalendarze, planery, przypominacze, 
urządzenia wspomagające pamięć 
autobiograficzną – np. SenseCam) w 
celu usprawnienia pamięci 
prospektywnej i przypominania
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Cicerone i wsp. (2000, 2005, 2011, 
2019)
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Aktualne rekomendacje dot. terapii zaburzeń pamięci
na podst. 60 badań (w tym 10 RCT)
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► Pomoc w wyborze i uczenie odpowiednich strategii

► Trening strategii na przykładach codziennych sytuacji

ExeSystem - Strategie pamięciowe
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ExeSystem - Metoda 5 P (PQRST)

► Pomoc w zapamiętywaniu tekstów, 
szczególnie tych rozbudowanych 

1. Przejrzyj
2. Postaw 
Pytania

3. Przeczytaj
4. Podsumuj i 

Powtórz
5. Przetestuj się

Kto? Co? 
Gdzie? Kiedy? 

Dlaczego? Jak?
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ExeSystem - Mapy myśli

► Pomoc w zrozumieniu i utrwaleniu 
dużej ilości informacji zawartych w 
artykułach, książkach, wykładach itp.



9 Rehabilitacja neuropsychologiczna

► Od 3 do 6 elementów

► Manipulacja położeniem elementów

► Utrzymywanie materiału w pamięci w trakcie wykonywania zadania dodatkowego

ExeSystem - Wzrokowa pamięć operacyjna - przeprowadzka

https://docs.google.com/file/d/1ncfMFG6_XPdb0LYAbiNTrhanr75BFqsj/preview
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Odbudowa:

•Ćwiczenia pamięci operacyjnej

• Ćwiczenia złożonych 
aspektów uwagi

Kompensacja:

•Trening strategii 
metapoznawczych (Trening 
rozwiązywania problemów; 
elementy CBT; trening zarządzania 
działaniem celowym- GMF)

•Trening strategii włączany w 
program terapii zajęciowej

•Terapia grupowa

•Trening samomonitorowania i 
samokontroli

Dostosowanie:

•Techniki oparte na 
wskazówkach zewnętrznych

•Trening specyficznych 
zdolności o znaczeniu 
funkcjonalnym 
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Cicerone i wsp. (2000, 2005, 2011, 
2019)

Aktualne rekomendacje dot. terapii zaburzeń wykonawczych
na podst. 37 badań (w tym 15 RCT)
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► Trening zdolności społecznych

► Trening „społecznego poznania”
▶ Rozumienie sytuacji społecznych i relacji interpersonalnych

▶ Rozumienie norm społecznych

▶ Rozumienie stanów emocjonalnych innych osób

Techniki używane w przypadku osłabienia zdolności społecznych


