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MEGJELENT A “BURDEN OF STROKE 
REPORT”, FELMÉRÉS A STROKE 
TERHÉRŐL EURÓPÁBAN 
 

A felmérés megdöbbentő tényeket tár fel a stroke kezelésének különbözőségeiről az 

egyes európai országok között, és az országokon belül, kiemelvén: nem fordítunk kellő 

figyelmet a stroke-ot követő támogatás fontosságára.  

2017. május 11. Brüsszel:  A Stroke Szervezet Európáért (Stroke Alliance for Europe, 

SAFE) a mai nap publikálja az egyes európai országok stroke ellátásáról szóló átfogó 

felmérését. Az Európai Parlamentben John Barrick (SAFE elnöke) és Valeria Caso 

(Európai Stroke Társaság elnöke) közösen mutatják be a King’s College kutatócsoport 

35 európai országában végzett felmérésének legfőbb eredményeit.  

- Ugyan az elmúlt 20 évben a stroke halálozási mutatói csökkennek, a betegség 

továbbra is a maradandó rokkantság elsődleges, vezető oka. Az öregedő társadalmunk 

miatt pedig a stroke által jelentett teher drámai emelkedésével kell számolnunk a 

következő 20 évben. Ezért, ahogy J. Barrick mondta “A politikai döntéshozóknak még 

eredményesebb utakat kell találniuk a stroke megelőzésére, és a stroke-on átesettek és 

családjaik támogatására.” 

A felmérés szerint 2015 és 2035 között várhatóan 34%-kal fog emelkedni az Európai 

Unióban bekövetkező stroke történések száma a 2015-ös 613.148 esetről 20 év múlva 

819.771-ra. 

A betegség megelőzése, megfelelő kezelése, és az érintettek támogatása érdekében 

egy egész Európát átfogó felmérés lényegi szereppel bír. A SAFE felhívja minden 

európai ország figyelmét a nemzeti összefogás fontosságára és a betegség statisztikai 

adatainak összegzésére, hogy felmérjük erőforrásainkat és egészségügyi 

ellátórendszerünk működését, és ezáltal megteremtsük a lehetőséget, hogy tanuljunk 

egymástól és felgyorsítsuk fejlődésünket. Nap, mint nap több millió ember utazik 



Európa egyik országából a másikba, de ijesztő a tudat, hogy míg egyesek bizonyos 

országokban kiváló ellátásban részesülnek, úgy mások, egy másik országban 

meghalnak vagy élethosszig tartó fogyatékossággal kell élniük. 

-2015-ben az Európai Unióban a stroke költsége körülbelül 45 milliárd euró volt, 

azonban ennek a hatalmas összegnek is az emelkedése várható mind egészségügyi, 

mind azon kívüli vonatkozásban. Előrejelzések szerint a krónikus stroke-betegek száma 

a 2015-ös 3.718.785 számról 2035-re várhatóan 4.631.050-re fog emelkedni, mely 

25%-os növekedést, azaz csaknem egy millió embert érint Európában. Tehát „egy 

jelentős problémával állunk szemben, amire jobb, ha elkezdünk mielőbb felkészülni”- 

hangsúlyozza J. Barrick, hozzátévén „az európai szintű közös fellépés elengedhetetlen 

lenne, hogy az új stroke esetek számában jósolt 34%-os növekedést minél inkább 

visszaszorítsuk!” 

A SAFE szerint a stroke elleni küzdelem legjobb módja, ha minden EU tagország 

rendelkezik egy kormány által aktívan támogatott és finanszírozott nemzeti stroke 

stratégiai tervvel, mely tartalmazza a stroke teljes ellátásnak folyamatát (a prevenciótól 

a diagnózison, kezelésen, ellátáson, a rehabilitáción, a hosszú távú gondozáson és 

társadalmi integráción át az egész élethosszig tartó ellátásig). Ezeknek a stratégiai 

terveknek a létrehozásában érdemes lenne szerepet vállalniuk a stroke-betegekkel 

fogalalkozó szakembereknek, maguknak a betegeknek, hozzátartozóiknak, 

gondozóiknak és az önkéntes egyesületeknek egyaránt.  

A Burden of Stroke Report további információiért, kérjük látogasson el a következő 

oldalakra:  

www.strokeeurope.eu │www.safestroke.eu   

Kontakt - SAFE: 

Jelena Misita - SAFE Awareness and Advocacy Manager  

Mobile +381 60 3223 700 

jelena.misita@safestroke.eu  
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