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Aktualności

Najnowsze wydanie
Zaburzenia my?lenia w schizofrenii
paranoidalnej
Zaburzenia my?lenia w schizofrenii paranoidalnej
stanowi? szczególny przyk?ad patologicznej
operacjonalizacji informacji docieraj?cych do chorego ze ?
wiata zewn?trznego, jak równie? przetwarzania ...
czytaj więcej

Memowiadomo?ci 1/2007 Wst?p
To ju? czwarty numer „Memowiadomo?ci”, który mamy
zaszczyt i przyjemno?? odda? w Pa?stwa r?ce. W
poprzednich starali?my si? przybli?y? takie zagadnienia jak
zaburzenia pami?ci, uwagi oraz to, jak ...
czytaj więcej

Poprzednie wydania
numer 2, wrzesie? 2005
W numerze:
• Memowiadomo?ci
nr 2 ...
• Rezonans ...

Zobacz cały spis treści
Pobierz numer w PDF

numer 3, marzec 2006
W numerze:
• Os?abienie
procesów ...
• Elektroencefalografi...
• Memowiadomo?ci nr
3 ...

Konferencja Optymalizacja leczenia w psychiatrii.
Wis?a 2010
2010-05-12
Mam zaszczyt zaprosi? Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w
IV Mi?dzynarodowej Konferencji z cyklu ...
czytaj więcej
Neurologia: od kazuistyki do EBM.
2010-05-10
Mam zaszczyt zaprosi? Pa?stwa do wzi?cia udzia?u
w Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Nowoczesna ...
czytaj więcej
Konferencja Naukowa Neurologia 2010 w Wi?le
2009-10-08
Choroba Parkinsona, Zawroty g?owy, Padaczka,
Stwardnienie rozsiane (SM) - oto przewodnie tematy tej
...
czytaj więcej

Psychotesty

Zobacz cały spis treści
Pobierz numer w PDF

Zbadaj samemu,
swoja pamięć i uwagę!

Ćwiczenia
Codzienne ?ycie z chorob?. ?ycie
pomimo choroby
2007-01-15
Trening codziennych czynno?ci.
czytaj więcej

Forum dyskusyjne
• depresja w internecie »
• fozik.pl - nowy serwis dla ... »
• wyniki »
• drozd?yca »
• Wybudzanie ze spiaczki.Prosze ... »
• czy to mo?e wskazywa? ci??e? ... »
• Choroba Korsakowa »
czytaj więcej
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Diagnostyka
Tomografia komputerowa
2007-11-10
Tomografia komputerowa (w skrócie TK) jest
obecnie jedn? z najwa?niejszych
obrazowych technik diagnostycznych. W
metodzie wykorzystywane jest
promieniowanie rentgenowskie, takie samo
jak w tradycyjnych prze?wietleniach.
Promienie X emitowane przez lamp? ...
czytaj więcej
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