Hasznos információk
Támogató szervezetek
Franciaország
France Alzheimer
www.francealzheimer.org/
Németország
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
www.deutsche-alzheimer.de/
Görögország
Alzheimer Hellas
www.alzheimer-hellas.gr/
Magyarország
Feledékeny (Alzheimer-kórral és
más emlékezetzavarral élő) Emberek
Hozzátartozóinak Társasága
(Hungarian Alzheimer Society)
www.alzheimerweb.hu/
Írország
The Alzheimer Society of Ireland
www.alzheimer.ie/Home.aspx
Olaszország
Federazione Alzheimer Italia
www.alzheimer.it/
Alzheimer Uniti Onlus
www.alzheimeruniti.it/

Hírlevél a résztvevők és gondozók számára
5. szám, 2017. március
Kedves résztvevők és gondozók!
A NILVAD ötödik hírlevelét olvassa, melyben megosztjuk a vizsgálat
eddig elért eredményeit, valamint további hasznos információkat.
A vizsgálat jelenleg az elemzési szakaszban tart. Az eredményekről
terveink szerint a nyáron megjelenő, utolsó hírlevélben számolunk be.
Nagyra értékeljük a kemény munkát és a rengeteg erőfeszítést – köszönjük,
hogy részt vesz a vizsgálatban!
Üdvözlettel:
Prof. Brian Lawlor
NILVAD projektkoordinátor

Eddigi eredményeink
•

Az utolsó beteglátogatásra Dublinban került sor 2016. november 2-án. Ez óriási
mérföldkő volt a NILVAD közösség életében. A NILVAD összes munkatársa
nevében szeretnénk hálánkat kifejezni a pácienseknek és a gondozóknak,
akik nélkül nem jutottunk volna el a vizsgálat e fontos állomására!

Hollandia
Alzheimer Nederland
www.alzheimer-nederland.nl/
Svédország
Alzheimerföreningen i Sverige
www.alzheimerforeningen.se/
Demensförbundet
http://www.demensforbundet.se/
Egyesült Királyság
Alzheimer’s Society
www.alzheimers.org.uk/

A nijmegeni csapat a projekt záró látogatását ünnepli (balról jobbra: Angelina Santoso, Laura Versteeg,
William van Aalst, Rianne de Heus, Gerrita van Spijker).

NILVAD – A bemutatott eredményekhez vezető munkát az Európai Unió hetedik keretprogramja (FP7/2007-2013)
finanszírozta a 279093. sz. támogatási megállapodás értelmében.

Fejlemények
•

A NILVAD vizsgálat keretében végzett adatgyűjtést 2016. december 19-én zártuk le. Ez ugyancsak fontos mérföldkő
volt a kutatásban, hiszen ezzel véget ért az utánkövetési szakasz, és átléptünk az elemzési szakaszba. A vizsgálat
jelenleg az elemzési szakaszban tart, statisztikusaink jelenleg is a kutatás során gyűjtött adatok elemzését végzik
Dublinban. Terveink szerint nyáron tájékoztathatjuk a pácienseket és a gondozókat a kutatás eredményeiről.

•

A NILVAD Operatív Bizottságának ülését 2017. február 1-jén tartották Londonban. A találkozón megvitatták
a kutatás fejleményeit és az elemzési tervek részleteit. Emellett prezentációkat tartottak a NILVAD altanulmányairól,
azaz az agy-gerincvelői folyadék, az elesettség, az agyi vérkeringés, valamint a vér és genetikai markerek
témakörében.

			

A NILVAD néhány munkatársa a nemrégiben lezajlott Operatív Bizottsági ülésen (balról jobbra: Rianne de Heus, Dr Fiona Crawford,
Lisa Crosby, Prof Ugo Lucca, Dr Sean Kennelly, Prof Robert Howard, Prof Florence Pasquier, Jean Georges, Prof Peter Passmore,
Dr Styliani Nenopoulou, Dr Fani Tsolaki-Tagaraki, Dr Ricardo Segurado, Jessica Adams, Prof Brian Lawlor, Siobhan Gaynor,
Dr Michael Mullan, Soufiane Kamali, Dr Laetitia Breuilh, Prof Robin Jacoby, Fiona Cregg, Prof Marcel Olde-Rikkert, Dr Hannah McCarthy,
Noel Ellison).

•

Örömmel jelentjük, hogy a NILVAD mostantól a Twitteren is elérhető. A projekt végéhez közeledve
rengeteg hírt osztunk majd meg ezen a felületen. Kövessen minket a Twitter oldalon: @NilvadEU vagy
https://twitter.com/nilvadeu.
NILVAD – A bemutatott eredményekhez vezető munkát az Európai Unió hetedik keretprogramja (FP7/2007-2013)
finanszírozta a 279093. sz. támogatási megállapodás értelmében.

