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Před první návštěvou centra si zajistěte žádanku a souhrnnou zprávu Vašeho onemocnění od ošetřujícího neurologa,
kterou doručte poštou na adresu výše. Po jejich obdržení Vám navrhneme termín první ambulantní návštěvy.

Hluboká mozková stimulace a pumpové systémy
Noví pacienti, u kterých je zvažována intervenční léčba jsou objednáváni přes e-mail.
V e-mailu by měli zaslat kromě kontaktu na sebe i souhrnnou zprávu od ošetřujícího neurologa a seznam aktuálně
užívané léčby.
V případě dotazů lze volat na níže uvedené telefonní číslo ve všední dny od 7:00 do 9:00 hodin.
E-mail:
  itempo@vfn.cz

Telefon:
+420 224 965 556
První návštěva v naší ambulanci trvá přibližně hodinu.
Vezměte si sebou:
Komplexní lékařské zprávy od ošetřujícícho neurologa.
Pokud jste byl/a vyšetřen/a magnetickou rezonanci, přivezte ji nahranou na CD nebo ji nechte zaslat PACSem do VFN.
Dále si udělejte seznam všech léků, které užíváte a sepište si případné dotazy na lékaře.
U pacientů s Parkinsonovou nemocí požadujeme vyplněný deník na stav hybnosti posledních 7 dní před ambulantní
návštěvou (deník najdete v materiálech ke stažení).
<hr />

botulotoxin u dystonie
Centrum iTEMPO v současné době přijímá dle kapacitních možností k  vyšetření a eventuální léčbě nové pacienty:
a. s fokální dystonií s bydlištěm v Praze a Středočeském kraji na doporučení ošetřujícího neurologa
b. s fokální/segmentovou dystonií se začátkem v dětství/adolescenci a/nebo pozitivní rodinnou anamnézou,
c. s generalizovanou dystonií
d. se sporadickou izolovanou fokální dystonií, u kterých opakovaně (dokumentováno) nezabrala předchozí léčba

botulotoxinem a je proto kandidátem k léčbě DBS.
Noví pacienti s dystonií se objednávají na níže uvedeném telefonním čísle ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin.
Telefon: +420 224 965 539
<hr />

botulotoxin u spasticity
Centrum iTEMPO v současné době přijímá nové pacienty se spastickou parézou dle kapacitních možností.
Noví pacienti se spastickou parézou se objednávají na níže uvedeném telefonním čísle ve všední dny od 8:00 do
15:00 hodin.
Telefon: +420 224 965 539
K prvnímu vyšetření je nutné přinést lékařskou dokumentaci s doporučením.
<hr />
Prosíme, na jiná čísla nevolejte, objednávání a konzultace na jiných než uvedených číslech není možné.
<hr />
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