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Usługi neuropsychologiczne
Rodzaj

Formy oceny

Czas

Ocena funkcji poznawczych

Dane kliniczne i 2-3 testy funkcji poznawczych
- w zależności od potrzeb test: uwagi (Reitana, Brickenkampa), pamięci słuchowo-werbalnej
(Rey’a, Kalifornijski), pamięci wzrokowo-przestrzennej (Rey’a, Bentona), myślenia i zdolności
wykonawczych (Reitana, Ravena, podtesty skali Wechslera), zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych
(Rey’a, podtesty skali Wechslera)

50 min;
- przy szerokim
zakresie oceny
możliwe dodatkowe
spotkanie

250

Ocena poziomu intelektualnego z wykorzystaniem skali inteligencji dla dorosłych
(osoby od 16 do 79 lat.)

60 min.

250

Ocena poziomu intelektualnego z wykorzystaniem testu Ravena (osoby od 16 do 55 lat)

45 min.

80

Testy określonych sprawności
poznawczych

Ocena zdolność zapamiętywania i uczenia się nowych informacji (testy: Kalifornijski, Rey’a, Bento- 50 min.
na, podtesty skali Wechslera)
Ocena emocji i osobowości

Poradnictwo dla pacjentów i ich rodzin
w zakresie wspierania aktywności
poznawczej

Dane kliniczne i ocena kwestionariuszowa (skala Becka, HSCL, MMPI).
- Dla osób młodych z przewlekłą chorobą mózgową (np. SM, stan po udarze mózgu, urazie głowy,
neuroinfekcji, zmianie rozrostowej mózgu);
- Dla osób starszych, które cierpią z powodu słabnięcia funkcji poznawczej wraz z wiekiem i/lub
postępującej choroby mózgu

50 min;
- 2 x 50 min.
w przypadku testu MMPI
(czasochłonne wykonanie)

30 min.

Cena (PLN)

200
200-500
50

Badanie neuropsychologiczne dla celów diagnostyki i terapii neurologicznej
Ogólna ocena funkcjonowania poznaw- Dane kliniczne i testy psychologiczne, stosowne do zgłoszonego problemu i hipotez powstałych
czo behawioralnego
w trakcie badania

50 min.

250

Ocena skutków powypadkowego
uszkodzenia mózgu w zakresie funkcji
poznawczych i zachowania

Ocena kliniczna i testy psychologiczne, stosowane do zgłoszonego problemu i hipotez powstałych
w trakcie badania

50 min.
- przy szerokim zakresie
oceny możliwe dodatkowe
spotkanie

250

Wykrywanie i ocena nasilenia ogniskowych zespołów zaburzeń poznawczych
u chorych z udarem, urazem, guzem
mózgu

Diagnostyka zaburzeń związanych z uszkodzeniem określonych struktur mózgowych

50 min.

200

Ocena funkcji poznawczych u osób
z przewlekłą chorobą mózgu (np.
stwardnienie rozsiane)

Testowa ocena funkcji uwagowo-pamięciowych i innych sprawności poznawczych przy podejrzeniu 50 min.
ich osłabienia

200

Ocena sprawności poznawczych przy
podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby
mózgu przebiegającej z deficytami
poznawczymi.

Ocena kliniczna, testy psychologiczne i zadania poznawcze

50 min.

250

Różnicowanie form postępujących
zaburzeń poznawczych i stopnia ich
nasilenia

Łagodne zaburzenia poznawcze vs zespoły pierwotnie postępujących zaburzeń poznawczych
(otępienie typu alzheimerowskiego, warianty otępienia czołowo-skroniowego, różnicowanie form
afazji postępujących) i otępień o innej etiologii

50 min.

200

30 min.

100

Ocena funkcji pamięci

50 min.

200

Ocena funkcji językowych i mowy

50 min.

200

Ocena zdolności wykonawczych

50 min.

100

Ocena funkcjonowania poznawczo-behawioralnego osób w zaawansowanym Przesiewowe testy funkcjonowania poznawczego (skala z Addenbrooke)
wieku lub z wyraźnym zespołem
i/lub wybrane próby kliniczne
otępiennym

Ocena wybranych zdolności poznawczych, zależnie od charakteru zgłaszanych przez chorego skarg i/lub typu
podejrzewanej choroby mózgu
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Analiza charakteru zgłaszanych deficytów poznawczych (efekt dysfunkcji
mózgowej vs zaburzenie psychogenne,
symulacja)

Testy i zadania poznawcze dobierane stosownie do tworzonych w trakcie badania hipotez

50 min.

Analiza predyspozycji osobowościowych
do reakcji psychogennych u osób z po- Ocena kliniczna i zastosowanie testu MMPI
dejrzeniem zaburzeń dysocjacyjnych
Poradnictwo dla pacjentów i ich rodzin
w zakresie wspierania aktywności
poznawczej

- Dla osób młodych z przewlekłą chorobą mózgową (np. SM, stan po udarze mózgu, urazie głowy,
neuroinfekcji, zmianie rozrostowej mózgu);
- Dla osób starszych, które cierpią z powodu słabnięcia funkcji poznawczej wraz z wiekiem i/lub
postępującej choroby mózgu

50 min;
- 2 x 50 min. w przypadku
testu MMPI

30 min.

Cena (PLN)

200
200-500
50

Badania neuropsychologiczne dla celów diagnostyki i terapii psychiatrycznej
Ogólna ocena funkcjonowania intelektualnego

Ocena poziomu intelektualnego z wykorzystaniem skali inteligencji dla dorosłych (osoby od 16 do 60 min.
79 lat)
Ocena poziomu intelektualnego z wykorzystaniem testu Ravena (osoby od 16 do 55 lat)

Ocena określonych sprawności poznaw- Ocena funkcji uwagowo- pamięciowych (dane kliniczne testowe)
czych, zależnie od zgłaszanych przez
chorego skarg i/lub potrzeb diagnostycznych lekarza
Ocena zdolności wykonawczych (dane kliniczne, testy i zadania poznawcze)

250

45 min.

80

50 min.

200

50 min.

100

Ocenia deficytów poznawczych
w przebiegu zaburzeń nerwicowych
i depresyjnych

Dane kliniczne i testy „wrażliwych na zmienne emocyjne” funkcji i aspektów zdolności poznawczych

50 min.

200

Ocena nakierowana na różnicowanie
objawów poznawczych w przebiegu
depresji vs otępienia

Dane kliniczne, 2-3 testy funkcji poznawczych, w razie potrzeby ocena kwestionariuszowa

50 min.

200

Analiza charakteru zgłaszanych deficytów poznawczych (efekt dysfunkcji
mózgowej vs zaburzenia psychogenne,
symulacja)

Testy i zadania poznawcze dobierane stosownie do tworzonych w trakcie badania hipotez

50 min.

200

Analiza predyspozycji osobowościowych
do reakcji psychogennych u osób z po- Ocena kliniczna i zastosowanie testu MMPI
dejrzeniem zaburzeń dysocjacyjnych

- 2 x 50 min.
(czasochłonne
wykonanie testu)

200-500

