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Náplní hlavního tématu tohoto čísla
Neurologie pro praxi jsou hyperkinetické syndromy.
U hyperkinez je základním příznakem abnormní mimovolný pohyb jako takový. Kromě
funkčního omezení volní hybnosti, případně
invalidizace, mohou způsobit výrazné společenské omezení pacientů, kteří hyperkinezami trpí.
Právě pro svou výraznou nápadnost.
Rozlišení jednotlivých podtypů hyperkinez
nemusí být jednoduché, zejména pro lékaře,
kteří se nespecializují.

Dystonie, které řadíme mezi dyskinezy,
jsme do našeho přehledu nezařadili také
proto, že Neurologie pro praxi publikovala
v nedávné době rozsáhlý přehledový článek
na toto téma (Bareš M. Léčba dystonií, Neurol.
pro praxi 2009; 10(6): 356–359). Další přehledný
článek na téma dystonie je nyní připravován
do jednoho z dalších čísel Neurologie pro
praxi.
Paleta mimovolných pohybů je poměrně
pestrá, proto věřím, že články, které jsou náplní našeho hlavního tématu, čtenáře zaujmou

a poskytnou dostatečné množství přehledných
údajů o hyperkinetických syndromech.
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Autodidaktické testy
kreditované SLK

12 kreditov CME
pre Ëitateìov Neurológie pre praxx

novinka

Počas roku 2011 budeme v každom čísle Neurológie pre prax prinášať autodidaktický test kreditovaný SLK. Ide
o celoročnú vzdelávaciu aktivitu garantovanú II. neurologickou klinikou SZU, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Prvý vzdelávací cyklus sa uskutoční v 1. – 6. čísle časopisu Neurológia pre prax v roku 2011, počas ktorého
možno riešiť ľubovoľný počet testov. Za každý správne vyriešený test získavate 2 kredity.
Pokiaľ máte záujem získať 12 kreditov CME, je potrebné:
 v každom čísle Neurológie pre prax v roku 2011 správne zodpovedať všetky otázky v autodidaktickom
teste, pričom na každú otázku môže byť jedna alebo viacero správnych odpovedí, ktoré nájdete v príslušných článkoch uverejnených v danom čísle časopisu,
 riešenie testu vyznačiť na návratke, ktorú nájdete pod testom,
 vyplnenú návratku zaslať do redakcie do stanoveného termínu.
www.solen.eu | 2011; 12(1) | Neurológia pre prax

Na konci cyklu bude ohodnotená úspešnosť riešenia testov, podľa ktorej pridelí SLK príslušný počet kreditov.
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