DO VÝZKUMNÉ STUDIE ESO ZVEME OSOBY PO PRODĚLANÉM PSYCHOTICKÉM
ONEMOCNĚNÍ
I ZDRAVÉ DOBROVOLNÍKY!
Dovolujeme si Vás pozvat k dobrovolné účasti ve výzkumné studii, která si klade za cíl porozumět příčinám
změn v mozku u některých jedinců s psychotickým onemocněním. Výsledky studie budou podkladem pro
nalezení účinnějších metod prevence a léčby psychotických onemocnění.

Kde studie probíhá?
V Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech. NUDZ je klinickým pracovištěm 3. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň institucí zabývající se výzkumem v oblasti psychiatrie. Studie
se zúčastní celkem 300 pacientů s psychotickým onemocněním a 300 zdravých dobrovolníků. Zařazováni
budou pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice (PNB) nebo Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ)
a zdraví dobrovolníci odpovídající věkem a pohlavím studované populaci.
Co Vás ve studii čeká?
V rámci studie podstoupíte neuropsychologické vyšetření, vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a
vyšetření evokovaných potenciálů (EP).

JE VŠAK MOŽNÉ ABSOLVOVAT POUZE NEUROPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (cca 2,5 h).
Opakované vyšetření neuropsychologickou baterií testů nám umožní zjišťovat rozdíly v kognitivním výkonu
pacientů a sledovat jeho změny v průběhu času. Rovněž budeme mít možnost ověřit, v jaké míře kognitivní
výkon a jeho změny souvisí s běžným denním fungováním.

Upozornění
Neuropsychologického vyšetření se NELZE zúčastnit za těchto okolností:


Neurologické onemocnění



Nedávný vážný úraz hlavy



Pokud jste levák



Užívání návykových látek (drog)



Dg. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD

Vyšetření v MRI se NELZE zúčastnit za těchto okolností:


Kovy v těle (cévní svorky, implantáty, rovnátka …)



Kardiostimulátor



Těhotenství

Koho hledáme?
Hledáme pacienty po prodělaném psychotickém onemocnění
Hledáme zdravé dobrovolníky:


Ženy se základním vzděláním ve věku 18 - 23 let, dále ve věku 26 – 28, 34 – 36 a 53 – 55 let



Ženy s výučním oborem bez maturity ve věku 18 – 20, 27 – 29, 33 – 38, 43 – 48 let



Ženy s výučním oborem s maturitou ve věku 23 – 25 let, dále 30 – 32, 34 – 36, 39 – 44 let



Ženy se středoškolským vzděláním ve věku 20 – 27 let, 29 – 41 let



Ženy s vysokoškolským vzděláním ve věku 24 – 40 let



Muže se základním vzděláním ve věku 17 - 26 let a 41 – 43 let



Muže s výučním oborem bez maturity ve věku 20 – 26 let, 30 – 58 let



Muže s výučním oborem s maturitou ve věku 22 – 28 let, 30 – 34 a 37 – 39 let



Muže se středoškolským vzděláním ve věku od 18 – 40 let a od 42 – 44 let



Muže s vysokoškolským vzděláním ve věku 23 – 25 let, 27 – 41 let

Co Vám účast na studii přinese?
Zdarma testování kognitivních funkcí s možností zpětné vazby.
Přispějete k výzkumu schizofrenie a nalezení možností účinnější prevence a léčby.

Jak se k nám dostanete?
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748, 250 67 Klecany
(Autobusem č. 371 nebo 374 od metra C Kobylisy, zastávka Klecany, U hřbitova)

Kdy můžete přijít?
Termín bude stanoven na základě Vašich časových možností
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Pichlová, jitka.pichlova@nudz.cz

