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BADANIE DOTYCZĄCE FUNKCJI NEUROPSYCHOLOGICZNYCH I JAKOŚCI ŻYCIA PO 
CHOROBIE COVID-19  

Zespół naukowców z Wydziału Psychologii UW pod kierunkiem prof. Emilii Łojek prowadzi badanie 

dotyczące funkcji neuropsychologicznych i jakości życia osób, które zaraziły się koronawirusem. Wyniki 

badania posłużą do opracowania wskazao dla diagnostyki neuropsychologicznej oraz terapii osób, które 

chorowały na COVID-19. 

W ramach realizowanego projektu naukowcy monitorują stan psychofizyczny osób, które przeszły COVID-19. 

Badanie składa się z trzech etapów: ankiety internetowej, rozmowy telefonicznej oraz ponownego badania 

internetowego. W ramach ankiety respondenci opisują własne samopoczucie  

i stan zdrowia po chorobie. Dwa kolejne etapy związane są z rozwiązywaniem prostych zadao wymagających 

m.in. koncentracji uwagi, zapamiętywania informacji oraz orientacji wzrokowo-przestrzennej. 

  

– Większośd pacjentów może z pewnością w pełni wrócid do zdrowia, ale częśd osób, które mają choroby 

współistniejące i przechodzą zakażenie ciężej, może odczuwad negatywne konsekwencje neuropsychologiczne 

COVID-19. Korzystając z naszej wiedzy chcemy pomóc tym osobom monitorowad własny stan psychofizyczny 

przez pewien czas po chorobie, sygnalizowad ewentualne problemy  

i wspierad w ramach konsultacji – mówi prof. Emilia Łojek z Wydziału Psychologii, kierownik badania. 

  

Projekt potrwa kilkanaście miesięcy. Naukowcy zapraszają do współpracy osoby pełnoletnie, które  przeszły 

zakażenie koronawirusem i chciałyby monitorowad swoje samopoczucie psychofizyczne po chorobie, niezależnie 

od natężenia objawów zakażenia i choroby. Badacze kierują zaproszenie szczególnie do wszystkich pracowników 

UW, którzy skorzystali lub zamierzają skorzystad z darmowych badao na obecnośd przeciwciał SARS-CoV-2 (bez 

względu na to, jaki wynik badao uzyskali). 

 

Dotychczas w pierwszej fazie uczestniczyło kilkudziesięciu respondentów. Na podstawie uzyskanych wyników 

badao i porównania ich z grupą kontrolną, naukowcy opracują rekomendacje dla środowiska medycznego  

i psychologicznego do badao neuropsychologicznych osób zakażonych SARS-CoV-2. Więcej informacji na temat 

badania znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/NeuroCovidUW/. 

  

Link do ankiety internetowej >> 

 

https://www.uw.edu.pl/bezplatne-testy-na-koronawirusa/
https://www.facebook.com/NeuroCovidUW/
https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9RF2L1nyJfyiniZ?fbclid=IwAR3c6yhOkyLPNYdPN4KrRwSgg-bnBPgq3_F-LQxZ4qnHPZCXhr0IGhdwJfs


 

 

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów 

 
Studenci i pracownicy UW mogą skorzystad ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej, które jest punktem 

pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, 

jednostka ta udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych online. Na stronie  CPP dostępne są także 

informacje o możliwości uzyskania wsparcia w innych placówkach: http://cpp.uw.edu.pl/. 
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