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Ojedinělá odborná kniha s integrujícím pohledem neurologa a psycholožky systematicky
představuje metody, které umožní správnou
a včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci
a dalších onemocnění mozku ve stáří. Je
průvodcem nejběžnějšími krátkými testy,
komplexními psychodiagnostickými metodami,
dotazníky nálady a soběstačnosti. Nabízí praktické postupy a užitečné informace doplněné
konkrétními příklady a kvízy prověřující znalost
o metodách. Nabízí i vlastní zkušenosti autorů
s psychometrickými postupy odborníkům, kteří
se zajímají o nemoci mozku ve stáří –
neurologové, psychiatři, geriatři, posudkoví
lékaři, psychologové, sociální pracovníci aj.
Jako hlavní kritérium pro třídění metod
zvolili autoři časové hledisko a dále členění
podle kognitivních funkcí. Přednost dali testům
s tradicí v českém prostředí, se kterými mají
vlastní zkušenosti, nebo jsou jednoduché na
provedení a skórování.
Nejdříve jsou vysvětleny klíčové pojmy,
následuje oddíl věnovaný nejčastější demenci
– Alzheimerově nemoci, v níž se nové poznatky o časných projevech promítly rovnou
do několika diagnostických kritérií. Po seznámení s principy psychometrie a testování
představují autoři jednotlivé kognitivní testy podle jednotného schématu. Zařazeno je
i několik dotazníků ke zjištění nálady, úzkostlivosti a k posouzení soběstačnosti
především od pečovatelů.
Publikace je svým pojetím ojedinělá. Poprvé v českém písemnictví
přináší souhrnný přehled testů a dotazníků nálady a soběstačnosti
použitelných v rutinní a výzkumné praxi. Navíc jsou doplněny konkrétními
výkony, které jsme zjistili u stovek českých seniorů bez i s kognitivní
poruchou. Jádrem publikace jsou výsledkové tabulky, ve kterých uvedeny
stručné normy, hranice obecně a hranice pro Alzheimerovu nemoc pro většinu
psychometrických metod.
V závěru knihy nalezne čtenář vyřešení úvodního rébusu s komentářem
a dalšími výsledky a informacemi o průběhu onemocnění.
ISBN 978-80-204-3491-3, formát A4, 210 × 297 mm, 152 stran, barevně, vazba
spirála, doporučená cena 390 Kč
Kategorie – Medicína
Specializace – Gerontologie a geriatrie, Neurologie, Psychiatrie, Všeobecné
lékařství, Interní medicína, Psychologie, Farmakologie, Ošetřovatelství

Knihu lze zakoupit v distribuci, např. v těchto obchodech.
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