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Doniesienia naukowe

Wybierz kategorię:

Skutecznośćkwetiapinywleczeniuepizodudepresji

Psychiatria

Wyszukiwarka
leków
Badania kliniczne dotyczące skuteczności
kwetiapiny
w leczeniu w chorobie dwubiegunowej i schizofrenii
sugerowały, iż ma ona efekt działania
refundowanych
również przeciwdepresyjny.
2012
W metaanalizie przeprowadzonej przez
Maneeton i wsp. oceniano skuteczność i tolerancję kwetiapiny stosowanej do leczenia epizodu depresji
(ang. major depressive disorder, MDD).

Schizofrenia
Choroba afektywna
dwubiegunowa

W prospektywnym badaniu przeprowadzonym z udziałem 2 991 osób starszych stosowanie pochodnych
benzamidu i fenotiazyny było związane z ok. 3-krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona.

ADHD

Wzrost niepełnosprawności w stwardnieniu
rozsianym
Implanty z naltreksonu jako skuteczna forma
leczenia poli-uzależnienia
Słaba kontrola glikemii w cukrzycy a pogorszenie
funkcji poznawczych

Zaburzenia lękowe
Zaburzenia snu
Uzależnienia
OCD
Zaburzenia jedzenia

Bóle głowy

Aktualności

Choroba Alzheimera

Zaburzeniapsychiczneczęstsząprzyczynąniepełnosprawnościniżnowotworyischorzenia
serca

Choroba Parkinsona
Neuroinfekcje

Milion Polaków zażywa leki przeciwdepresyjne – mówi prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
prof. Janusz Heitzman. Do placówek psychologicznych co roku zgłasza się 1,5 mln osób.

Książki

Konsultacje z polskimi
ekspertami w zakładce
"Zadaj pytanie"

Neurologia
więcej

Podlaskie chce uruchomić psychiatrię
dziecięcą w Bacikach Średnich
System nawigacji GPS na pomoc chorym na
Alzheimera
Radomski oddział psychiatrii dziecięcej nie
podniósł się po skandalu

Partnerzy serwisu:

Wyszukiwarka
badań
Depresja
klinicznych

EkspozycjanalekineuroleptycznearyzykowystąpieniachorobyParkinsona

Neuroprotekcyjne działanie substancji NA-1 w
udarze mózgu
Rozpoznanie ADHD może zwiększać ryzyko
wystąpienia nieprawidłowych zachowań
związanych z jedzeniem u dorosłych osób z
otyłością
Objętość istoty szarej jadra ogoniastego w
OCD jako efekt doświadczeń
wczesnodziecięcych

Masz już konto? Zaloguj się

Po gwałcie na dziewięciolatku psychiatria
dziecięca w Radomiu do zamknięcia
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne apeluje:
organizujcie happeningi, warsztaty, wernisaże
Alarm emerytów - psychiatrów z Gniezna do
młodszych kolegów po fachu: "zastąpcie nas w
końcu"
Szkolenie na terapeutów środowiskowych z
akredytacją Ministerstwa Zdrowia
więcej

Padaczka
Stwardnienie rozsiane
Udary mózgu
Zespoły otępienne o
innej etiologii
Wszystkie

eBooki
NOWOŚĆ!
Choroba afektywna dwubiegunowa
- wyzwania diagnostyczne
pod red. Dominiki Dudek, Marcina Siwka i
Janusza Rybakowskiego
Format: B5
Liczba stron: 252
Oprawa: miękka
cena: 75.00 zł dodaj do koszyka
Leczenie padaczki u dzieci i
młodzieży
pod redakcją Barbary Steinborn

Format: B5
Liczba stron 224
Oprawa miękka
cena: 60.00 zł dodaj do koszyka
Bóle kręgosłupa i ich leczenie
pod redakcją prof. Waldemara
Koszewskiego
Format B5
Liczba stron 300
Oprawa miękka
cena: 68.25 zł dodaj do koszyka

więcej książek

Topiramat. Teoria i
praktyka
eBook
pod redakcją Wojciecha
PDF
Sobańca
cena: 20.00 zł
dodaj do koszyka
Leksykon genetyki w
psychiatrii
eBook
prof. dr hab. n. med.
PDF
Joanna Hauser, dr n. med.
Monika Dmitrzak-Węglarz
cena: 20.00 zł
dodaj do koszyka
Leksykon manii i
depresji
eBook
prof. zw. dr hab. n. med.
PDF
Janusz Rybakowski i dr
hab. n. med. Jan Jaracz
cena: 20.00 zł
dodaj do koszyka

więcej eBooków

Konferencje
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012
Update
, 22.11.2012 - 23.11.2012
Pozostały 22 dni

Serce i Mózg

Czasopisma
Folia Neuropathologica
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
Neurologia i Neurochirurgia Polska

O portalu

Warszawa, 08.12.2012
Pozostało 38 dni

IV Ogólnopolska Konferencja NaukowoSzkoleniowa Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego
Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 16.05.2013 - 18.05.2013
Pozostało 197 dni

Portal wiedzy dla neurologów i psychiatrów.
Wszechstronne spojrzenie na szereg problemów z
zakresu neurologii, psychiatrii i neuropsychiatrii.
Najnowsze metody leczenia schorzeń neurologicznych i
psychicznych. Aktualności ze świata neurologii i
psychiatrii. Informacje o bieżących konferencjach
naukowych i najnowszych publikacjach.

więcej konferencji
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