
Pardubice 

Lidemohou 
absolvovat test 
pameti 
Vuni dyne, medu, l<opru nebo tva
re znamych cesl<ych umelcu pouzi
ji zastupci Fal<ulty zdravotnicl<ych 
studii Univerzity Pardubice, aby 
otestovali zajemcum pamet a mys
leni. V Dome technil<y na namesti 
Republil<y si zajemci mohou otesto
vat svoji pamet prave dnes. ,Chce
me lidem ul<azat, jal< je mozne tre
novat l<ognitivni funl<ce . Muze to 
pomoci zdravYm osobam i lidem s 
mirnym, strednim nebo tezkym l<o
gnitivnim deficitem. Tal<ove potize 
nejcasteji suzuji pacienty s Alzhei
merovou demenci," uvedla Marti
na I<ucl<ir z Fal<ulty zdravotnic
l<ych studii Univerzity Pardubice. 
(sl<) 



PARDUBICKO 
" VCERA 

Dny zdravi jsou 
v plnem proudu 
Pardubice - Dum techniky 
v Pardubicich od vcerejska 
hosti Dny zdravi, ale navsti
vit je lze i dnes. Na akci rna 
stanek Fakulta zdravotnic
kych studii Univerzity Par
dubice, kde se zamefuji na 
problem demence a Alzhei
merovy choroby. Lide si mo
hou nechat za asistence ex-
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pertu otestovat pamet a 
mysleni pomoci ruznych 
cviceni. ,Chceme lidem uka
zat, jak mohou trenovat ko
gnitivni funkce. Muze to po
moci zdravym osobam i li
dem s mirnym ci tezkym ko
gnitivnim deficitem," uvedla 
koordinatorka fakultniho 
stanku Martina Kuckir. . .. 3 



Mladá fronta DNES 

Lidé mohou absolvovat test paměti 
23.11.2018    Mladá fronta DNES    str. 15   Kraj Pardubický 

    (sk)    Univerzita Pardubice     

Pardubice 
 
Vůni dýně, medu, kopru nebo tváře známých českých umělců použijí zástupci Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice, aby otestovali zájemcům paměť a myšlení. V Domě 
techniky na náměstí Republiky si zájemci mohou otestovat svoji paměť právě dnes. „Chceme lidem 
ukázat, jak je možné trénovat kognitivní funkce. Může to pomoci zdravým osobám i lidem s mírným, 
středním nebo těžkým kognitivním deficitem. Takové potíže nejčastěji sužují pacienty s Alzheimerovou 
demencí,“ uvedla Martina Kuckir z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 
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PARDUBICKO VČERA 
 
Pardubice – Dům techniky v Pardubicích od včerejška hostí Dny zdraví, ale navštívit je lze i dnes. Na 
akci má stánek Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde se zaměřují na problém 
demence a Alzheimerovy choroby. Lidé si mohou nechat za asistence expertů otestovat paměť a 
myšlení pomocí různých cvičení. „Chceme lidem ukázat, jak mohou trénovat kognitivní funkce. Může 
to pomoci zdravým osobám i lidem s mírným či těžkým kognitivním deficitem,“ uvedla koordinátorka 
fakultního stánku Martina Kuckir. ...3 
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