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Mòdul didàctic 1
Neuropsicologia del dany cerebral adquirit. Traumatismes
cranioencefàlics, accidents cerebrovasculars, tumors, síndromes
meníngies i malalties infeccioses del sistema nerviós central
David de Noreña Martínez i Elena Muñoz Marrón

1. Etiologia del dany cerebral adquirit

2. Epidemiologia

3. Principals seqüeles del dany cerebral adquirit

4. Nivells de funcionament segons l’OMS: dany cerebral adquirit i discapa-

citat

5. Rehabilitació neuropsicològica en el dany cerebral adquirit

Mòdul didàctic 2
Neuropsicologia dels traumatismes cranioencefàlics
David de Noreña Martínez i Elena Muñoz Marrón

1. Definició i classificació dels traumatismes cranioencefàlics

2. Avaluació en els traumatismes cranioencefàlics

3. Rehabilitació neuropsicològica en traumatismes cranioencefàlics

Mòdul didàctic 3
Neuropsicologia de les malalties cerebrovasculars
David de Noreña Martínez i Elena Muñoz Marrón

1. Definició i epidemiologia de les malalties cerebrovasculars

2. Alteracions neuropsicològiques més freqüents per territoris arterials

3. Avaluació neuropsicològica en els accidents cerebrovasculars

4. Rehabilitació neuropsicològica en els accidents cerebrovasculars

Mòdul didàctic 4
Neuropsicologia dels tumors cerebrals
Ana Sanz Cortés

1. Epidemiologia dels tumors del sistema nerviós central

2. Manifestacions clíniques dels tumors cerebrals

3. Diagnòstic dels tumors cerebrals

4. Tractament oncològic dels tumors cerebrals

5. Caracterització dels dèficits neurocognitius en tumors cerebrals

6. Aspectes específics de l’avaluació neuropsicològica en pacients amb tu-

mors cerebrals

7. Rehabilitació neuropsicològica en pacients amb tumors cerebrals
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