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NEUROLOGY ON THE WEB

WEBOVÉ OKÉNKO

Webové okénko
Vážené kolegyně a kolegové,
aktuální okénko věnuji oboru neuropsychologie: tedy oblasti, která zkoumá vztah struktury a funkce mozku a duševních procesů.
Informace často nacházíme také pod hesly behaviorální neurologie, biologická psychologie, kognitivní neuropsychiatrie apod. Velmi
pěkný historický přehled o vztahu mozku a duše podává v angličtině Wikipedie – odkaz nám vyběhne hned jako první po zadání hesla
do Google.

Na začátku hledání vidíme odkazy na
řadu časopisů:

Oxford Cognitive
Neuropsychology Centre

Archives of Clinical Neuropsychology
http://acn.oxfordjournals.org

http://www.psy.ox.ac.uk/research/
oxford‑cognitve‑neuropsychology‑
centre

Neuropsychology Review
http://link.springer.com
Cognitive Neuropsychology
http://www.tandfonline.com

Rozcestník odkazující na řadu laboratoří
Oxfordské univerzity. Prolinky na publikace v MedLine. Informace o výzkumných
projektech. Moderní grafika.
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Neurologická klinika
LF MU a FN Brno
e‑mail: svohanka@fnbrno.cz

lého webu Nemocnice Svatého Josefa
a jeho neurologického centra.
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Applied Neuropsychology
http://www.tandfonline.com
Journal of Neuropsychology
http://onlinelibrary.wiley.com

PsychCentral
http://psychcentral.com/
Stránky se převážně zabývají problematikou, která u nás tradičně patří do oboru
psychiatrie (schizofrenie, bipolární porucha, poruchy příjmu potravy, anxiózní porucha atd.). Jsou nicméně velmi přehledně
zpracované a neurolog na ní najde v koncentrované podobě všechny podstatné informace. Velmi rozsáhlý rozcestník (lišta
„resources“) na další stránky s neuropsychiatrickou problematikou. Už kvůli
této záložce stojí za to, mít tuto stránku
v oblíbených.
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Národní akademie
neuropsychologie (USA)

Neuropsychology central

https://www.nanonline.org/
Default.aspx

http://www.
neuropsychologycentral.com/

Stránky profesionální členské organizace
se obsahem i formou podobají ostatním
stránkám odborných společností, jak je
známe (ANA, AAN). Odkazy na výroční
konference, menší rozcestník. Konzervativní grafika.

Rozcestník obsahující popis základních
klinických jednotek, diagnostické testy
a odkazy na další organizace. Graficky poněkud zastaralý. Řada odkazů je bohužel
také dost zastaralých nebo nefunkčních.
Obsah

Obsah

, Grafika

,

, Grafika

,

/A

/A

Neuropsychologie,
Neurologický Institut Barrow,
Phoenix, Arizona
http://www.thebarrow.org/
Neurological_Services/
Neuropsychology/index.htm
Jednodušší informační materiály pro pa
cienty. Jde o vnořené stránky do rozsáh-

Stránky převážně určené pro veřejnost (V),
stránky zaměřené pro zdravotnické profesionály (P), za lomítkem je zkratka primárního
jazyka.
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