Využití darovaných prostředků v roce 2008

Vybavení prostorů pro postgraduální studenty nábytkem
Vzhledem k modernizaci prostorů pro postgraduální studenty, žádáme Hennerův nadační fond
o poskytnutí příspěvku na kancelářský nábytek. Nově vzniklá pracovní místa, pro PGS, se nacházejí
v 3.NP zrekonstruované budovy Neurologické kliniky 1LF UK a VFN, Viničná 9, Praha 2. Zatímco
rekonstrukce byla provedena na náklady VFN, na vlastní vybavení pracovních míst nám již nezbývají
prostředky. Kancelářský nábytek bohužel nelze hradit z grantů či výzkumných záměrů, poněvadž se
jedná o základní vybavení pracoviště. Žádost o nadační příspěvek je tak jedna z posledních možností
jak postgraduálním studentům umožnit pracovat v těchto nově vzniklých prostorech. Žádáme proto
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 107.639,90,- Kč, který bude použit na výrobu a montáž
kancelářského nábytku
Výše poskytnutého finančního příspěvku 107.639,90 Kč

Odhlučnění místnosti pro speciální neuropsychologická vyšetření
Na základě žádosti Neurologické kliniky 1LF UK a VFN V Praze bylo provedeno odhlučnění
místnosti, kde probíhají speciální neuropsychologická vyšetření spojená s registraci kognitivních
evokovaných potenciálů a behaviorálních odpovědí vyžadují dobrou spolupráci pacienta. Externí
zdroje zvuku (hluk datového rozvaděče 1.LF UK a VFN, a hluk z chodby kde čekají pacienti na jiná
vyšetření) často vedly k rušení pozornosti pacienta během vyšetření. Zvukové záznamy řečových
projevů pacienta jsou rovněž podkresleny zvukovými artefakty, což omezuje jejich kvalitní počítačové
zpracování. Vzhledem k tomu, že nelze dostatečně účinně zamezit vzniku těchto ruchů, v úvahu
přichází zhotovení kvalitní zvukové izolace vyšetřovací místnosti v prostorách tzv. vestibuláru v 1.
patře hlavní budovy Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN. Prvním krokem bylo vytvoření tlumeného
zádveří přidáním druhých dveří a výměna obou okenních průzorů za protihluková okna třídy 3, což
bylo provedeno v letošním roce. Vybudovalo se protihlukové obložení na dveře, stěny a strop.
Zatímco zednické práce byly provedeny na náklady VFN (přemístění radiátoru, zazdění spojovacích
dveří do technické místnosti), na vlastní odhlučnění již nezbývaly prostředky. Vzhledem k převážně
výzkumnému zaměření laboratoře však nešlo ze strany VFN očekávat další finanční podporu.
Příspěvek nešlo hradit ani z grantů či výzkumných záměrů, poněvadž se jednalo o stavební práce.
Příspěvek od Hennerova nadačního fondu tak byla jedna z posledních možností jak laboratoř dokončit.
Výše poskytnutého finančního příspěvku 70.127,- Kč

Poskytnutí příspěvku na 22.český a slovenský neurologický sjezd

Na základě jednotlivých žádostí šesti lékařů z Neurologické kliniky 1LF UK a VFN v Praze, byly
poskytnuty příspěvky na účast na 22. českém a slovenském neurologickém sjezdu. Sjezd se konal
v Olomouci v termínu od 27.11. - 30.11.2008. Všichni tito lékaři byli na sjezdu aktivně účastni.

Výroba CD o Touretteově syndromu

CD-ROM o Touretteově syndromu (TS), vydaný v roce 2008 občanským sdružením ATOS, je prvním
multimediálním informačním kompendiem tohoto druhu u nás. CD je určeno mnoha cílovým
skupinám - pacientům, rodinným příslušníkům, učitelům, psychologům a lékařům. Posláním tohoto
CD je přinést co nejvíce informací o TS, různými multimediálními způsoby výkladu (interaktivní text,
obrázky, ozvučené animace, hypertextové odkazy atd.). Informovanost o TS je bohužel mezi laickou,
ale i odbornou veřejností, malá, přestože až 1% dětí trpí nějakou formou tiků. Na nízké povědomí
o této nemoci doplácejí především pacienti (poddiagnostikované a často nesprávně léčené
onemocnění, nesnáze ve škole, problémy při sociální interakci).
Cílem zamýšleného projektu je výroba nových nosičů a jejich distribuce do základních škol v ČR
a pedagogicko-psychologických poraden. Projekt organizačně zajišťuje občanské sdružení ATOS
a IPPP (Institut pedagogicko-psychologického poradenství).
Pomocí příspěvku Hennerova nadačního fondu byla zajištěna výroba CD. Distribuce bude hrazena
z prostředků MŠMT. Projekt organizačně zajišťuje občanské sdružení ATOS a IPPP (Institut
pedagogicko-psychologického poradenství).
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