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Шановні колеги!

Протягом останніх років
у рубриці «Клінічний випадок»
ми публікували численні
описи з практики неврологів,
психіатрів та психотерапевтів.
Аналіз реальних клінічних
випадків можна вважати
найціннішим здобутком
у медичній літературі, оскільки
саме вони дають змогу правильно
екстраполювати наукові теорії,
рекомендації та дані досліджень
на конкретні клінічні ситуації.
Наукові здобутки дослідників,
їх інноваційна діяльність,
презентація та обговорення
складних, нестандартних епізодів
допомагають фахівцям не лише
підтверджувати здобуті знання
й навички їхнього практичного
застосування, а й розвиватися
у професійній сфері, збагачуючи
власний досвід надбаннями
колег, висувати нові гіпотези
і знаходити докази щодо їх
підтвердження.
Загалом в архіві нашого видання
накопичено багато унікального
матеріалу, який, безперечно,
є цікавим і затребуваним
для широкої читацької
аудиторії. Проте формат
журналу не може їх умістити
в повному обсязі. Наразі у цьому
випуску представляємо
до вашої уваги добірку окремих
клінічних випадків у неврології
та психіатрії, які не залишать
байдужими як досвідчених
лікарів, так і тих, хто лише
розпочинає свій професійний шлях
у медичній галузі.
Від імені колективу редакції
журналу «НейроNEWS»
щиро дякую нашим авторам,
які діляться своїм неоціненним
досвідом, і сподіваємось,
що й надалі на шпальтах нашого
видання ви зможете відшукати
затребувану та важливу
інформацію.
З повагою
шеф-редактор журналу
Тетяна І льницька
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