
 
 

 
 
 

Program szkolenia  

EEG dla neuroterapeutów 
 

 
Godzina Tematyka 

Dzień pierwszy  

10:00  Na co zwrócić uwagę podczas gromadzenia danych potrzebnych do analizy zapisu EEG? 

 wywiad medyczny, zgłaszany problem kliniczny, 

  wstępny obraz zapisu EEG, 

 wstępny obraz map QEEG, 

 przykłady. 

Od budowy mózgu do analizy ilościowej zapisu EEG. Proces wnioskowania w oparciu o zgromadzone 

informacje.  

 wprowadzenie do budowy funkcjonalnej mózgu, 

 korelowanie obrazu EEG ze zgłaszanym problemem klinicznym, 

 przykłady. 

Źródła czynności wolnej w EEG/QEEG 

 postacie zmian o pochodzeniu prenatalnym, 

 postacie zmian powstałych w wyniku uszkodzeń okołoporodowych,  

 obraz dojrzewania mózgu, 

 wpływ przeżyć traumatycznych na obraz EEG/QEEG, 

 przykłady. 

Wskazówki ułatwiające wyjaśnienie zgłaszanych problemów - wzorce w EEG/QEEG i ich znaczenie. 

 charakterystyka EEG wykonywanego w stanie senności, 

 zmiany w EEG u osób nadużywających alkoholu, palaczy tytoniu, narkomanów, wpływ 

farmakoterapii na EEG, 

 EEG w migrenowych i napięciowych bólach głowy, 

 charakterystyka EEG w zespole Aspergera i autyzmie. 

Sposoby przygotowywania zaleceń terapeutycznych dla treningów  

 EEG-biofeedback. 

13:00  Przerwa obiadowa 

13:45  

 

 

 

 

18:00 

 

 Co neuroterapeuta powinien wiedzieć o EEG? 

 Przebieg badania. Podobieństwa i różnice EEG i QEEG. 

 Specyfika stosowanych montaży w elektroencefalografii. 

 Co oznaczają poszczególne informacje zawarte na wydrukach pracowni  EEG? 

 Podstawowe umiejętności odczytywania danych na wydrukach EEG.  

 Co można znaleźć w opisie badania, wyjaśnienie najczęściej stosowanych terminów. 

 Na co zwracać uwagę planując terapię neurofeedback. 

Dzień drugi 

9:00 

 

 

 

 

 Przykładowe zapisy nieprawidłowe. 

 Najbardziej typowe grafoelementy w zapisie EEG, które mogą ujawnić się podczas treningów 

neurofeedback. 

 Kiedy prosić lekarza o konsultację w sprawie trenowanego dziecka? 

 Czy tylko EEG? Jakie objawy widoczne w zachowaniu mogą być wskazaniem do konsultacji 

lekarskiej? 

 Jakie informacje z opisu EEG mogą podpowiadać kierunek planowania treningu EEG?  

 Opisy EEG wskazujące na konieczność konsultacji lekarskiej. 

13:00 Przerwa obiadowa. 

13:45 

 

 

 

Zajęcia praktyczne z odczytywania zapisu EEG:  

 rozpoznawanie określonych fal mózgowych na wydrukach EEG, 

 przykłady wydruków z zapisami prawidłowymi i nieprawidłowymi. 

Wręczenie zaświadczeń.  



 

17:30  

Koniec szkolenia. 

 
 

 


