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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ∆ΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου σε συνεργασία µε την Ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόµων άνω των 65 ετών, πραγµατοποιούν µελέτη µε θέµα τη
Λειτουργία της Μνήµης του Ελληνικού πληθυσµού.
Αν είστε άνω των 65 ετών σας καλούµε να πάρετε µέρος στη δωρεάν προληπτική νευρολογική
εξέταση, στο τεστ µνήµης και στον αιµατολογικό έλεγχο. Η επιλογή των συµµετεχόντων είναι τυχαία
και το µόνο κριτήριο επιλογής είναι η συµπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας.
Υπεύθυνος της µελέτης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας της Ιατρικής σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, κος Νίκος Σκαρµέας.
Συχνές Ερωτήσεις:
1. Η µελέτη είναι αξιόπιστη;
Η εξέταση είναι εγκεκριµένη από την Εφορεία της A’ Νευρολογικής Κλινικής – Αιγινήτειο Νοσοκοµείου
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε Αριθµό Πρωτοκόλλου 24/18-2-2013.
∆ιαδίκτυο ∆ιαύγεια – Α∆Α: ΒΕΥ846Ψ8Ν2-32Π.
2. Γιατί να λάβω µέρος στη µελέτη;
•
Σας δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της µνήµης σας.
•
Λαµβάνετε δωρεάν ιατρική – νευρολογική εξέταση.
•
Λαµβάνετε δωρεάν ιατρική – νευρολογική παρακολούθηση στο µέλλον.
•
Λαµβάνετε δωρεάν βασικές εργαστηριακές εξετάσεις αίµατος.
•
Με τη συµµετοχή σας βοηθάτε την προαγωγή της ιατρικής-επιστηµονικής έρευνας που έχει
θετικά οφέλη στην κοινωνία.
3. Πόσο χρόνο διαρκεί η αξιολόγηση;
Η εξέταση διαρκεί περίπου 1,5 ώρα.
4. Που πραγµατοποιείται η αξιολόγηση και πώς µπορώ να δηλώσω συµµετοχή;
Οι παραπάνω αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται:
•
στο χώρο του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η., Περικλέους 22 και στα περιφερειακά παραρτήµατα στις
διευθύνσεις: Σαπφούς 1, Ακακιών 52 και Νεαπολέως 55 (για πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα
Εύα Ντανάση, Κλινική Νευροψυχολόγος, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947960962) και
•
στο Ιατρείο Μνήµης του Κέντρου Ηµέρας Αµαρουσίου, στην οδό Ζήνωνος Ελεάτου 8, πλησίον
Εµπορικού AVENUE, (για πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα Ελένη Μαργιώτη, Κλινική
Νευροψυχόλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6180073).
5. Χρειάζεται να πληρώσω για να λάβω µέρος στη µελέτη;
Η εξέταση είναι δωρεάν.
Ευελπιστούµε ότι λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του θέµατος θα έχουµε την ανάλογη ανταπόκριση
στη συγκεκριµένη έρευνα.
Ευχαριστούµε, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία σας!

