A L Z H E I M E R – konzultační centrum
Vážení přátelé, milí senioři,
dovolte mi, abych vám sdělil vynikající zprávu, dne 1.2.2020 bylo slavnostně otevřeno
Alzheimer konzultační centrum v Ostravě u BENU lékárny. Centrum je zaměřeno
na screening a testování poruch kognitivních funkcí pro seniory 55+.
https://www.benu.cz/alzheimer-konzultacni-centrum,
kde je možnost získat více informací a rezervovat místo pro konzultaci.
V centru se zabývají testováním poruchy kognitivních funkcí, testují paměť, ale i jiné funkce
s tím související. Testování provádí certifikování lékárníci pomocí testů paměti, které jsou
validované MZČR. Lékárník je tak schopen vyšetřit kognitivní stav pacientů a následně
interpretovat výsledky. Celý systém se snaží o včasný záchyt poruch paměti, demence či
Alzheimerovy nemoci. Jak jistě víte, včasné odhalení nemoci je nejdůležitějším faktorem
při nasazení správné léčby a zpomalení progrese této obávané nemoci. Zároveň pacientům
nebo jejich rodinným příslušníkům se poskytují i cenné informace, co v případě, když doma
pečují o člověka s touto nemocí.
Celý projekt a testování je připraven za podpory NÚDZ Klecany, odborným garantem je
Prof. MUDr. Aleš Bartoš, PhD, který společně s lékárnou BENU usiluje o včasné odhalení
těchto diagnóz. Zároveň se spolupracuje i s neurology a jinými specialisty, kteří tento
screening podporují.
Centrum v Ostravě je otevřeno jako první po Praze, má konzultační hodiny Po - Čt
a je plně obsazeno až do konce března. Již zde bylo vyšetřeno přes 420 pacientů, z toho cca
24 % pozitivně screenovaných bylo odesláno na další vyšetření k lékaři. Lékárník má
na pacienta prostor 50 minut a velice citlivě ho provede testováním a následně výsledek
vysvětlí.
Ostravské centrum je plně k dispozici seniorům nejen Ostravy. Žádám všechny čtenáře našich
webových stránek, aby tuto informaci předávali dál svým známým, příbuzným
a
přátelům a tím podpořili myšlenku včasného screeningu poruchy kognice, protože všichni
jsou v konzultačním centru lékárny BENU srdečně vítání!
V ČR je nyní registrováno přes 160 tisíc pacientů s demencí, z toho přibližně 62% vykazuje
Alzheimerovu nemoc. Velká část pacientů ale stále není diagnostikovaná a nemá přístup
k terapii, která rapidně zpomaluje progresi této nemoci, udržuje dostatečnou kvalitu života
a hlavně jejich soběstačnost.
Alzheimer konzultační centrum je otevřeno v obchodním centru TESCO Hrabová
(viz příloha)
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