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Początek

Program ExeSystem powstał w wyniku realizacji projektu, 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty 

B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i 

prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.



Dla kogo?

Chorzy z zaburzeniami systemu wykonawczego powstałymi w 

wyniku nabytego, ogniskowego uszkodzenia mózgu:

• Udaru i innych chorób naczyniowych

• Urazów

• Guzów

• Chorób neurodegeneracyjnych



Dla kogo?

"Terapia chorych dorosłych z dysfunkcjami wykonawczymi jest 

trudnym wyzwaniem, bowiem aktualnie nie ma ustalonych 

jej jednoznacznych standardów, opartych na określonych teoriach i 

dowodach naukowych.

Najwięcej danych o skuteczności takiej terapii dotyczy schorzeń 

nabytych, ale niepostępujących."

Cicerone, 2002



Rehabilitacja 
neuropsychologiczna

Jednym z podejść jest usprawnianie 
umiejętności ważnych w codzienności po to, 
aby w naturalnym środowisku zachowanie 
chorego było maksymalnie adaptacyjne, 
prospołeczne i umożliwiające samodzielność.

To warunek powrotu do aktywności 
zawodowej, utrzymywania dobrych relacji z 
bliskimi i szerszym gronem społecznym, z 
akceptacją, 
poszanowaniem.

Prof. J. Seniów



Rehabilitacja neuropsychologiczna

W piśmiennictwie wskazuje się na konieczność poszukiwania efektywnych 
programów terapii. Aby je stworzyć niezbędne jest przygotowanie 
specyficznych materiałów do stosowania w trakcie rehabilitacji.

Rekomendowane są m.in.

• programy komputerowe np. wprowadzające wirtualną rzeczywistość,

• filmy treściowo umiejscowione w naturalnym kontekście społecznym, 
interesujące i motywujące chorego.

W przypadku nowych programów, ważne jest sprawdzenie ich wartości 
terapeutycznej, czyli ocenienie wpływu ich stosowania na funkcjonalną poprawę 
szeroko rozumianego zachowania pacjentów.



Rehabilitacja neuropsychologiczna

Bardzo istotne jest prowadzanie do programu rehabilitacji ćwiczeń imitujących 

sytuacje codzienne, które są ważne dla usamodzielnienia chorego.

Zalecane jest wprowadzanie ćwiczeń wspomaganych komputerowo, 

zawierających filmy, rysunki, zdjęcia itd. Są one przydatne w modelowaniu 

zachowań i działań złożonych optymalizujących podejmowanie decyzji w 

różnych sytuacjach oraz rozwiązywanie nowych, nietypowych problemów.



Rehabilitacja wspierana komputerowo

Tym, co ułatwia neuropsychologowi pracę jest – poza własną kreatywnością -

dysponowanie obszerną bazą ćwiczeń, z której może wybierać i dopasowywać 

je do indywidualnych potrzeb chorego. Na tym gruncie członkowie Pracowni 

Neuropsychologii Klinicznej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie we 

współpracy z informatykami z firmy Harpo przygotowali program ExeSystem.



Użyteczność programu

Przeprowadzona obserwacja:

• 3 neuropsychologów doświadczonych w rehabilitacji

• 15 dorosłych pacjentów z dysfunkcjami wykonawczymi

• Ocenie poddano 73 cechy programu

• Ważne aspekty programu takie jak zrozumiałość instrukcji i istoty zadań

oraz atrakcyjność graficznej strony ćwiczeń były wysoko ocenione



Użyteczność programu

Wyniki ze Skali Satysfakcji z Terapii:

Pacjenci wysoko ocenili poziom zadowolenia z ćwiczeń i ich atrakcyjność 

deklarując chęć kontynuacji terapii za pomocą tego narzędzia





















Moduły
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1. Segregacja śmieci

Uwaga jest podstawową zdolnością, która umożliwia

orientację i działanie w codziennych sytuacjach. Odpowiedni

poziom uwagi zapewnia szybkie i właściwe reagowanie, jest

istotny w zapamiętywaniu informacji. Zadania, które

prezentujemy przeznaczone są do treningu różnych funkcji

uwagi, od najprostszych typu czujność po bardziej złożone

wymagające selekcji bodźców, przerzutności oraz

podzielności uwagi.

Ponieważ ochrona środowiska naturalnego jest istotnym

problemem współczesnego świata, zadanie będzie

przypominało segregowanie śmieci.



















8. Uważny obserwator

Jesteśmy istotami społecznymi, żyjemy wśród innych ludzi,
każdego dnia uczestniczymy w różnych sytuacjach. Idziemy do
pracy lub do szkoły, rozmawiamy z innymi osobami,
załatwiamy rozmaite sprawy, spotykamy się ze znajomymi,
żeby spędzić z nimi czas. Codziennie mijamy innych ludzi,
obserwujemy ich, czasami coś nam się podoba, innym razem
patrzymy zaskoczeni albo nawet oburzeni. Od dziecka uczymy
się, jak należy się zachowywać, co jest właściwe, a co nie jest.

Są to pewne zasady, nazywane normami społecznymi. Ale czy
wszyscy dobrze je znamy?

Proponujemy, żebyś sprawdził swoją znajomość takich norm.
Przyjrzyj się uważnie różnym sytuacjom i spróbuj ocenić
zachowanie przedstawionych osób.



















Cel programu

Program ExeSystem ma na celu 
usprawnienie profesjonalnej pracy 
neuropsychologów, dostarcza 
im obszerną bazę ćwiczeń, dzięki której 
mogą tworzyć zindywidualizowany 
program terapii.

Ćwiczenia zawarte w programie obejmują 
umiejętności ważne w codziennym 
funkcjonowaniu, co sprzyja 
przenoszeniu efektów treningu na 
zachowania w naturalnych sytuacjach.



Kontakt
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Dziękuję za uwagę!


