
Budeme rádi, když rozšíříte informaci o naší nabídce mezi své známé.
Kontaktujte nás na e-mailové adrese adcentrum@nudz.cz
Více o naší činnosti najdete na www.nudz.cz/adcentrum
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Máte chuť pomoci s výzkumem paměti?
Přijďte se zúčastnit výzkumného projektu
Regionální stárnutí paměti (RESPA).

Máte pod čepicí?

Děkujeme 550 dobrovolníkům za účast v předchozích letech.
Nyní hledáme další.

Máte pod čepicí?

Zajímá Vás, jakou máte paměť?

Již nyní Vás zveme na přednášku o Alzheimerově nemoci pro laickou veřejnost
dne 20. 9. 2018 v Národním ústavu duševního zdraví. 

CO VÁS ČEKÁ
– vyšetření paměti
– možnost vyšetření spánku
Ze studie je možné kdykoli odstoupit.

– Pro zdravé osoby nad 55 let hlásící se do
   výzkumu: tel. 283 088 161 (J. Adámková).
– Pro pacienty: tel. 283 088 163 (J. Smolíková)
   Pokud se Vám ozve záznamník, nechte
   na sebe kontakt (jméno a telefon).
   Zdravotní sestra Vám zavolá zpět.

HLEDÁME MUŽE I ŽENY,
kteří splňují následující podmínky:
– z okolí Klecan kvůli dlouhodobému
   sledování 
– věk nad 55 let
– mateřský jazyk čeština
– žádné neurologické obtíže (bez epilepsie, 
   bezvědomí nebo vážného poškození
   mozku)
– psychické zdraví (bez deprese, závislosti
   na alkoholu nebo drogách)

CO VÁM ÚČAST NA STUDII PŘINESE?
– zdarma vyšetření paměti
– dlouhodobé sledování Vaší paměti po dobu
   několika let až desetiletí
– přispějete k výzkumu Alzheimerovy nemoci,
   a tím k účinnější diagnostice, prevenci
   a léčbě

CO DALŠÍHO MŮŽEME NABÍDNOUT?
Pokud máte pochybnosti o své paměti, 
nabízíme Vám na stejné adrese vyšetření
v ordinaci pro poruchy paměti a Alzheime-
rovu nemoc. 
Na stejném oddělení nabízíme i denní 
stacionář pro seniory, který poskytuje denní 
péči o nemocné ohrožené demencí nebo trpící 
demencí. 

KONTAKTY
Adresa: Národní ústav duševního zdraví
Oddělení kognitivních poruch – AD Centrum
Topolová 748, 250 67 Klecany
Doprava: Autobusem č. 371 nebo 374 
od metra C Kobylisy do zastávky
Klecany, U Hřbitova.


