Laboratoř neuropsychologie

<a href="1LFNK-207.html" class="myButton">Tým neuropsychologů ?</a>

Čím se zabýváme

Neuropsychologická ambulance poskytuje odbornou klinicko-psychologickou a neuropsychologickou činnost pro
pacienty, kteří jsou hospitalizovaní nebo v ambulantní péči Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Neuropsychologická ambulance poskytuje zejména následující odbornou psychologickou činnost:
1) Neuropsychologická a klinicko-psychologická diagnostika
2) Krizová intervence pro hospitalizované pacienty
3) Kognitivní rehabilitace a podpůrná psychoterapie

Kde nás najdete

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Viničná 9, Praha 2
<a href="https://goo.gl/maps/3zBQSBxJ3MQ2"
dopravou ?</a>
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Nejbližší stanicí MHD je zastávka autobusu Větrov nacházející se přímo před vchodem do budovy. Obsloužena je
autobusem číslo 148 jezdícím od stanic metra Karlovo náměstí a I. P. Pavlova.
<a href="https://goo.gl/maps/92ZSVDmRY5B2" target="_blank" class="myButton">Vyhledat trasu autem ?</a>
Před hlavní budovou Neurologické kliniky v ulici Kateřinská 30 jsou k dispozici parkovací místa pro pacienty s těžším
hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování
na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu. Do ambulance Laboratoře neuropsychologie na adrese
Viničná 9 je to pak již jen pár kroků.
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2560.6798928635762!
2d14.422071716098518!3d50.07355627942501!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x470b948b3bb6bab5%3A0xd989ad55814cfc49!
2zVmluacSNbsOhIDQ4MS85LCAxMjggMDAgUHJhaGEgMi1Ob3bDqSBNxJtzdG8!5e0!3m2!1sen!2scz!
4v1528799309394" width="555" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Kontakty
Laboratoř neuropsychologie
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
Praha 2, 128 00
(pozn.: oficiální korespondenční adresa, samotnou Laboratoř neuropsychologie naleznete v budově Neurologické kliniky
na adrese Viničná 9, Praha 2)
Telefon:

+420 224 965 514

Fax (sekretariát kliniky):

+420 224 922 678

Ordinační doba
Ambulance
pondělí

8:00 - 13:00

úterý

8:00 - 13:00

středa

8:00 - 13:00

čtvrtek

8:00 - 13:00

pátek

8:00 - 13:00

Způsob objednávání pacientů

Pacienti se do ambulance objednávají telefonicky na základě doporučení lékaře.

+420 224 965 514

Žádáme pacienty, aby na vyšetření sebou přinesli žádanku ošetřujícího lékaře a v případě individuální potřeby i brýle
nebo naslouchadlo.
V některých případech žádáme pacienty, aby přišli v doprovodu člena rodiny nebo pečovatele.
Neuropsychologické vyšetření může být časově náročné, žádáme tedy pacienty, aby si na návštěvu Neuropsychologické
ambulance vyhradili dostatek času, často v délce několika hodin.
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