
Choroba Alzheimera u bliskiej osoby nasila się z powodu pobudzenia? 

Poznaj dostępne możliwości. 

Alzheimer to najczęstsza przyczyna demencji, która może wywoływać nie tylko utratę pamięci. 
W rzeczywistości szacuje się, że nawet 50% chorych, u których występuje Alzheimer wykazuje 
też objawy pobudzenia. Spektrum tych objawów jest szerokie — od przygnębienia i nerwowości 
(np. ciągłego wędrowania i wykręcania rąk) do bardziej agresywnych zachowań, w tym krzyku i 
popychania. 

Bycie opiekunem osoby z chorobą Alzheimera to trudna droga. 
 

Opiekowanie się taką osobą i patrzenie, jak się zmienia, nie jest łatwe. Zmienia się też wasza 
relacja — i choć teraz możecie być nawet bliżej, to narastająca izolacja, mała ilość snu, a do tego 
wszystkiego stres i obawy mogą odbić się na Twoim zdrowiu.  

 

Firma Synexus prowadzi obecnie nabór osób do badania klinicznego dotyczącego choroby 

Alzheimera. Badania te oceniają nowe leki na chorobę Alzheimera z pobudzeniem. Mogą też 
zapewnić dostęp do specjalistów od choroby Alzheimera, którzy rozumieją codzienne trudy z 

jakimi, jako opiekun, się zmagasz. Zespół badawczy odpowie na pytania pojawiające się w 
trakcie udziału w badaniu.  
 

Jeśli bliska osoba spełni kryteria kwalifikacji, może otrzymać w ramach badania: 

• Bezpłatną ocenę stanu zdrowia 

• Rozszerzoną opiekę medyczną (bez kolejek) i potencjalne złagodzenie objawów 
choroby  

• Zwrot kosztów podróży lub organizację dojazdu do ośrodka i z powrotem 

 

Aby sprawdzić czy bliska osoba może wziąć udział w badaniu wejdź na stronę 

https://www.przychodniasynexus.pl/alzheimer  lub zadzwoń 32 737 85 31 

 

 

 

Badania kliniczne dają nadzieję na przyszłość — naukowcy starają się odnaleźć nowe, skuteczne 
metody leczenia tej przytłaczającej choroby mózgu. 
 

Synexus to firma przeprowadzająca badania kliniczne i badająca skuteczność nowych leków i 
metod leczenia od ponad 20 lat. Uczestnikom zapewniamy przyjazną i spokojną atmosferę, w 
której mogą kształtować przyszłość opieki zdrowotnej dla samych siebie i innych. Synexus 

posiada ośrodki badawcze na całym świecie, a w każdym z nich dedykowany zespół doskonale 
wyszkolonych lekarzy i pielęgniarek. 
 

Zróbmy razem kolejny krok. 

 

https://www.przychodniasynexus.pl/alzheimer

