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психоневрологія та нейропсихіатрія 



Шановні колеги! 

На сторінках журналу 

«HeйpoNEWS» 

представлена рубрика 

«Клінічний випадок». 

Пропонуємо вам надсилати 

найцікавіші, на ваш погляд, 

випадки з практики, що 

будуть розміщені у наступних 

випусках видання. 

Автор-и робіт, опублікованих 

в журналі, будуть занесені 

до бази безкоштовного 

розповсюдження журналу. 

Звертаємо вашу увагу 

на правила оформлення 

рукописів статей: 

• обсяг статті -
від 1 О до 20 тис. знаків; 

• дані про автора (прізвище, 

ім'я, по батькові; 

місце роботи, посада; 

контактний номер телефону 

та електронна адреса); 

• стаття має бути 

структурована за такими 

розділами: анамнез; 

діагноз та його 

обг'рунтування; лікування; 

обговорення; висновки; 

• ілюстративний матеріал 

має подаватися окремим 

файлом бажано у форматах 

JPG, TIFF, EPS. 

За додатковою інформацією 

звертайтесь за телефоном: 

(044) 364-40-26 

Матеріали надсилайте 

за адресою: 

ilnitska@id-zu. сот 

Дякуємо за співпрацю! 
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Погляд на проблему 

8 Роль нейробіологічних 

та імунологічних механізмів 

розвитку депресії 

В.О. Бедлінський 
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В.И.Харитонов 
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26 Сучасне бачення лікування 

больових синдромів 

та рухових розладів 
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30 Рациональнаяполитерапия 
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миф или реальность? 
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40 Депрессивн~е 
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И.А. Марценковский, 

И.И. Марценковская 

46 Міорелаксанти у лікуванні 

неспецифічного болю 

у нижній частині спини 

Клінічні дослідження 

49 Принципи терапії 

непсихотичних психічних 

розладів у пацієнтів 

із хронічним 

больовим синдромом: 

від комплексної діагностики 

до комплексної курації 

О.М. Авраменко 

53 Ефективність прегабаліну 

в лікуванні нейропатичного 
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у лікуванні пацієнтів 

з остеоартритом 
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