


Časopis PARKINSON 43/2014 

I Představujeme 

Vážení přátelé, 
rádi bychom Vám oznámili, že j sme s kolegy . z Neuropsychiatrického fóra 

(www.npforum.cz) otevřeli v Praze nové klinické pracoviště - Institut neuropsychia
trické péče (lNEP). 

V rámci INEPu je zřízena také specializovaná poradna pro Parkinsonovu nemoc · 
a třes. 

Institut neuropsychiatrické péče (INEP) 

nabízí širokou škálu zdravotnických služeb za

měřených na prevenci, diagnostiku a léčbu 

neuropsychiatrických onemocnění, mezi něž 

patří např. poruchy paměti, Alzheimerova ne

moc, tiky, deprese, úzkosti, anorexie, autismus, 

bolesti hlavy, epilepsie, poruchy spánku a mno

hé další. V rámci INEPu bylo vybudováno něko

lik specializovaných center a poraden, z nichž 

jedna je věnována lidem s Parkinsonovou ne-· 

mocí a třesem. 

Hlavní předností INEPu je úzké propojení 

více lékařských obo rů zaměřených na duševní 

zdraví a nemoci mozku v rámci jednoho praco

viště. Tento přístup umožňuje rychlejší diagnos

tiku a efektivnější l éčbu nemocných. INEP patří 

mezi vůbec první ambulantní zařízení v ČR, kte

ré poskytuje komplexní neuropsychiatrickou 

péči klientům všech věkových kategorií od dět

ského věku po seniory. 

Důraz je kladen zejména na individuální 

přístup a mezioborový pohled zahrnující obo

ry : neurologie, psychiatrie, dětská neurologie, 

dětská a dorostová psychiatrie, neurochirurgie, 

psychoterapie a neuropsychologie. Nemocným 

je poskytována komplexní péče a podpora, 

zahrnující nejen vyšetření lékařem, ale také 

konzultaci psychologa, rodinné poradenství, 

vyšet ření paměti neuropsychologem či psycho

terapii. 

INEP sídlí na adrese Křižíkova 264/22, Pra

ha 8, nedaleko stanice metra Florenc a Křiží

kova . Nemocní se mohou objednávat na tel. 

223 001 966 nebo na e-mailuinfo@inep.cz • . 

další informace je možné najít na webu 

www.inep.cz. 
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