Epileptologická ambulance

<a href="1LFNK-261.html" class="myButton">Tým lékařů ?</a>

Čím se zabýváme

Epilepsie se svým výskytem u 1% dospělé populace a u 5% dětí řadí k nejčastějším chronickým neurologickým
onemocněním. Zahrnuje velké spektrum různých jednotek, které vyžadují specifický diagnostický a terapeutický přístup.
Kromě epilepsie podmíněné převážně dědičnými faktory (idiopatická epilepsie) může být projevem jiného onemocnění
mozku (sekundární epilepsie).
Ambulance zajišťuje diferenciální diagnostiku záchvatových onemocnění, konzultace a specializovanou diagnostickou
a léčebnou péči o pacienty s epilepsií.
V rámci neurologické kliniky je zajištěno kompletní vyšetření pacientů- EEG, dlouhodobá EEG videomonitorace,
zobrazovací vyšetření mozku magnetickou rezonancí, stanovení hladiny antiepileptik; v případě diferenciální diagnostiky
ve spolupráci s dalšími pracovišti kardiologické vyšetření včetně testu na nakloněné rovině, psychologické a
psychiatrické vyšetření.
Ve spolupráci s centry pro chirurgickou léčbu epilepsie je posuzována u vybraných pacientů indikace k
epileptochirurgickému výkonu.

Kde nás najdete
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2
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<a href="https://goo.gl/ej0JaN" target="_blank" class="myButton">Vyhledat spojení veřejnou dopravou ?</a>
<a href="https://goo.gl/uR1JJO" target="_blank" class="myButton">Vyhledat trasu autem ?</a>
Před budovou kliniky 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.
<iframe src="https://goo.gl/agGNrN" width="555" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></
iframe>

Kontakty

Epileptologická ambulance
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
Praha 2, 128 01
Telefon:

+420 224 965 501

Fax (sekretariát kliniky):

+420 224 922 678

E-mail:

iva.prihodova@vfn.cz

Ordinační doba
Ambulance:
středa

8:00 - 12:00

As. MUDr. Evžen Nešpor

čtvrtek

8:00 - 12:00

Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.

pátek

8:00 - 12:00

As. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

Způsob objednávání pacientů

Pacienti se mohou telefonicky objednávat na základně doporučení odborných lékařů - ambulantních specialistů.
Telefon:

+420 224 965 501
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