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„Wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego osób chorujących na schizofrenię i ich powiązania  
z wskaźnikami przebiegu i nasilenia choroby” 

 

Niniejsza praca oparta jest o trzy artykuły prezentujące badania z obszaru poznawczego funkcjonowania 
w schizofrenii. Analizom poddano nasilenie zaburzeń poznawczych i jego powiązania z obecnością 
objawów psychopatologicznych oraz posiadaniem zatrudnienia chronionego. W badaniu pierwszym 
wykorzystano baterię testów by porównać funkcjonowanie poznawcze w trzech grupach: osób 
chorujących na schizofrenię i będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, chorujących  
i pracujących w ramach zatrudnienia chronionego, oraz osób zdrowych. Badanie drugie podjęło temat 
powiązań między wynikami w różnych obszarach poznania, ich związków z objawami 
psychopatologicznymi oraz wskazało, które z badanych miar poznania i objawów istotnie różnicują grupę 
pracującą i niepracującą osób chorujących. Trzecia z załączonych prac miała na celu zbadanie znaczenia 
poznania oraz nasilenia objawów dla odbioru humoru w schizofrenii. Wyniki powyższych badań 
wskazują, że objawy psychopatologiczne jak i deficyty poznawcze są niezależnie związane z poziomem 
funkcjonowania społecznego w schizofrenii. W tym kontekście podkreślają one znaczenie umiejętności 
komunikacyjnych, w szczególności rozumienia języka figuratywnego oraz znaczenie syndromu 
dezorganizacji, zarówno w zakresie posiadania zatrudnienia jak i odbioru humoru. 
 
Summary 
 
This thesis is based on three articles presenting research in the area of cognitive functioning  
in schizophrenia. The analyses comprised the severity of cognitive disorders and its relation  
to the presence of psychopathological symptoms and having sheltered employment. In the first study  
a battery of tests was used to compare cognitive functioning in three groups: people suffering from 
schizophrenia and participating in occupational therapy workshops, people suffering from schizophrenia 
and working in sheltered employment, and healthy controls. The second study addressed  
the interrelations between the results in various areas of cognition, their relationship  
with psychopathological symptoms and showed which of the examined measures of cognition  
and symptoms significantly differentiate the working and non-working clinical groups. The third one  
of the attached papers investigated the importance of cognition and the severity of symptoms  
for the perception of humor in schizophrenia. The results of the above studies indicate  
that psychopathological symptoms and cognitive deficits are independently related to social functioning 
in schizophrenia. In this context, they emphasize the importance of communication skills, in particular 
the understanding of figurative language, as well as the importance of disorganization syndrome both  
in terms of employment and humor perception. 


