Χρήσιμες πληροφορίες Ενημερωτικό δελτίο για συμμετέχοντες και
παρόχους φροντίδας

Οργανισμοί υποστήριξης
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Γαλλία
France Alzheimer
www.francealzheimer.org/

Αγαπητοί συμμετέχοντες και πάροχοι φροντίδας,
Καλωσορίσατε στην πέμπτη ενημέρωσή μας για τη μελέτη NILVAD,
με την οποία σκοπεύουμε να μοιραστούμε μαζί σας την πρόοδο της
μελέτης NILVAD καθώς και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες.

Γερμανία
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
www.deutsche-alzheimer.de/
Ελλάδα
Alzheimer Hellas
www.alzheimer-hellas.gr/
Ουγγαρία
Hungarian Alzheimer Society
www.alzheimerweb.hu/

Επί του παρόντος, βρισκόμαστε στο στάδιο ανάλυσης της μελέτης και
στοχεύουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση για τα αποτελέσματα στο τελικό
ενημερωτικό μας δελτίο μέχρι το καλοκαίρι.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σκληρή δουλειά και τις επίπονες προσπάθειές σας
που αποτελούν μέρος της μελέτης.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Καθηγ. Brian Lawlor
Συντονιστής έργου NILVAD

Ιρλανδία
The Alzheimer Society of Ireland
www.alzheimer.ie/Home.aspx
Ιταλία
Federazione Alzheimer Italia
www.alzheimer.it/
Alzheimer Uniti Onlus
www.alzheimeruniti.it/
Ολλανδία
Alzheimer Nederland
www.alzheimer-nederland.nl/

Σημεία προόδου
•

Η «τελευταία επίσκεψη του τελευταίου ασθενή» πραγματοποιήθηκε στο
Δουβλίνο στις 2 Νοεμβρίου 2016. Αυτό ήταν ένα ορόσημο τεράστιας
σημασίας για την κοινότητα της μελέτης NILVAD. Όλοι μας στην ομάδα
NILVAD θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους
ασθενείς και τους παρόχους φροντίδας που μας βοήθησαν να φτάσουμε σε
αυτό το κρίσιμης σημασίας στάδιο της μελέτης.				
		

			

Σουηδία
Alzheimerföreningen i Sverige
www.alzheimerforeningen.se/
Demensförbundet
http://www.demensforbundet.se/
Ηνωμένο Βασίλειο
Alzheimer’s Society
www.alzheimers.org.uk/
Η ομάδα Nijmegen κατά τον εορτασμό της επίσκεψης κλεισίματος (από αριστερά προς τα δεξιά:
Angelina Santoso, Laura Versteeg, William van Aalst, Rianne de Heus, Gerrita van Spijker).

NILVAD - Η εργασία που οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα έλαβε χρηματοδότηση από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7/2007-2013) με βάση τη συμφωνία επιχορήγησης με αρ. 279093.

Ενημέρωση προόδου
•

Το σύνολο δεδομένων, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τη μελέτη NILVAD, κλείδωσε
στις 19 Δεκεμβρίου 2016. Αυτό ήταν ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τη δοκιμή, καθώς σηματοδότησε
το τέλος του σταδίου παρακολούθησης και την έναρξη του σταδίου ανάλυσης. Επί του παρόντος, βρισκόμαστε στο
στάδιο ανάλυσης της μελέτης και οι στατιστικολόγοι μας στο Δουβλίνο εργάζονται σκληρά για να αναλύσουν τα
δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη. Στοχεύουμε να κάνουμε μέχρι το καλοκαίρι μια ανακοίνωση σχετικά με
τα αποτελέσματα της δοκιμής για τους ασθενείς και τους παρόχους φροντίδας.

•

Η συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής της NILVAD πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την 1η Φεβρουαρίου
2017. Συζητήθηκαν ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της μελέτης, καθώς και ενημερώσεις σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα της ανάλυσης. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με την πρόοδο καθεμίας από τις υπομελέτες
της NILVAD, δηλαδή τις υπομελέτες για το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, τη σωματική αδυναμία, την εγκεφαλική
αιματική παροχή και τους αιματολογικούς και γενετικούς δείκτες.

Ορισμένα μέλη της ομάδας NILVAD στην πρόσφατη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής (από αριστερά προς τα δεξιά: Rianne de Heus,
Δρ. Fiona Crawford, Lisa Crosby, Καθηγ. Ugo Lucca, Δρ. Sean Kennelly, Καθηγ. Robert Howard, Καθηγ. Florence Pasquier, Jean Georges,
Καθηγ. Peter Passmore, Δρ. Στυλιανή Νενοπούλου, Δρ. Φανή τσολάκη-ταγαράκη, Δρ. Ricardo Segurado, Jessica Adams, Καθηγ. Brian
Lawlor, Siobhan Gaynor, Δρ. Michael Mullan, Soufiane Kamali, Δρ. Laetitia Breuilh, Καθηγ. Robin Jacoby, Fiona Cregg, Καθηγ. Marcel
Olde-Rikkert, Δρ. Hannah McCarthy, Noel Ellison).

•

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το λογαριασμό μας NILVAD στο Twitter. Εδώ θα
δημοσιεύουμε πολλές ενημερώσεις καθώς προσεγγίζουμε το τέλος του έργου. Ακολουθήστε μας στο Twitter και
λάβετε μέρος στη συζήτηση στο @NilvadEU και μέσω της ιστοσελίδας https://twitter.com/nilvadeu.
NILVAD - Η εργασία που οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα έλαβε χρηματοδότηση από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7/2007-2013) με βάση τη συμφωνία επιχορήγησης με αρ. 279093.

