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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky získané v rámci riešenia projektu APVV-0621-07 prispeju k včasnej a správnej 
diagnostike demencií v SR ako aj podpore nových terapeutických prístupov 
v nefarmakologickej liečbe demencií, predovšetkým Alzheimerovej choroby.   

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Alzheimerova choroba a príbuzné neurodegeneračné ochorenia zo skupiny tauopatií 
reprezentujú klinicky veľmi relevantnú skupinu ochorení CNS.  Včasná a správna diagnostika 
umožňuje skoré nasadenie adekvátnej liečby s cieľom spomaliť progresiu deteriorácie 
kognitívnych funkcií aj vzhľadom na skutočnosť, že toto ochorenie vieme v súčasnosti liečiť 
len symptomaticky, avšak nie vyliečiť. Štúdium vplyvov špecializovaných nefarmakologických 
prístupov  stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s vyvíjajúcou sa demenciou  otvára 
novú kapitolu v liečebných prístupoch. Na základe analýz výsledkov neuropsychologických 
testov a objektívnej kvantitatívnej MRI volumometrie mozgu sme preukázali pozitívny 
terapeutický efekt nefarmakologických prístupov, ako sú tréning kognitívnych funkcií, ale tiež 
edukácia rodinných príslušníkov pacientov.  Výsledky našeho projektu podporujú aplikáciu 
NKFS u príslušných pacientov v praxi vzhľadom na objektívne zdokumentovaný pozitívny 
efekt.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Alzheimer's disease and related neurodegenerative diseases from the group of taupathies 
represent clinically highly relevant group of CNS diseases. The early and correct diagnosis 
allows early deployment of adequate treatment to slow the progression of cognitive 
deterioration and the fact that the disease we now treat only symptomatic, but not cure. 
Studying the effects of specialized non-pharmacological approaches to the stimulation of 
cognitive functions (NSCF) in patients with evolving dementia opens a new chapter in 
therapeutic approaches. Based on the analysis of the results of neuropsychological tests and 
objective quantitative volumometrie brain MRI, we demonstrated a positive therapeutic effect 
of non-pharmacological approaches such as cognitive training, but also educate families of 
patients. The results of our project support application NSCF in the patients in practice, given 
objectively documented positive effect. 

 



Formulár ZK, strana 3/3 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

PaedDr. Mária Čunderlíková 

V Bratislave 26. 01. 2011 V Bratislave 26. 01.2011 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    podpis zodpovedného riešiteľa 

 
 
 
 
 
..................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 

 


