NEWS RELEASE - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

WORLD STROKE DAY 2016
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ!
Αλλά η αντιμετώπιση θα έπρεπε να αφορά όλους τους ασθενείς σε
όλη την Ευρώπη!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016: H “Stroke Alliance for Europe - SAFE”
αφιερώνει την φετινή 2016 Παγκόσμια Ημέρα για το Εγκεφαλικό στην κοινή προσπάθεια
όλων των φορέων, επιστημονικών, δημοσίων, ιδιωτικών να βελτιώσουν την παρούσα
κατάσταση στην αντιμετώπιση του εγκεφαλικού στις χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με
τον Πρόεδρο της SAFE, Jon Barrick.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 17 εκατομμύρια άνθρωποι παθαίνουν
ένα νέο εγκεφαλικό κάθε χρόνο και 6,5 εκατομμύρια δεν επιζούν. Το εγκεφαλικό
συμβαίνει όταν διαταραχθεί η παροχή αίματος στον εγκέφαλο. Τα νευρικά κύτταρα
χωρίς την τροφοδοσία με αίμα καταστρέφονται ή πεθαίνουν. Η βλάβη μπορεί να είναι
διαφορετική στο κάθε επεισόδιο και εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου που θα
συμβεί.
Γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή αντιμετώπιση κάνουν την διαφορά
αλλά πολλοί ασθενείς δεν έχουν την αντιμετώπιση που χρειάζεται. Ειδικές Μονάδες
Εγκεφαλικών (Stroke Units), ειδικές θεραπείες (θρομβόλυση, θρομβεκτομή) αυξάνουν
σημαντικά την πιθανότητα καλής έκβασης αλλά δεν είναι διαθέσιμες στον ίδιο βαθμό σε
όλους τους ασθενείς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Η SAFE ξεκίνησε το έργο της καταγραφής της κατάστασης που επικρατεί στις διάφορες
Ευρωπαϊκές χώρες όπου διαπιστώνονται διαφορετικά επίπεδα στην ποιότητα της
αντιμετώπισης. Το σχέδιο αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με το King’s College
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London και θα παρουσιασθεί και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Μάιο
του 2017.
Αυτήν την μέρα θυμόμαστε επίσης ότι το εγκεφαλικό είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας.
Μπορεί να συμβεί στον καθένα, σε κάθε ηλικία και επηρεάζει όχι μόνο τον ασθενή αλλά
την οικογένεια του, την εργασία και την κοινωνία. Αυτή η ημέρα έχει την δική της
σημασία για την ενημέρωση, πρόληψη αλλά και καλύτερη αντιμετώπιση τόσο την στιγμή
που θα συμβεί το εγκεφαλικό όσο και στην αντιμετώπιση και την φροντίδα.
Κεντρική εκδήλωση στην Ελλάδα: Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2016, Πλατεία
Αριστοτέλους ώρα 11.30 Ενημερωτική εκδήλωση: Ηλέκτρα Παλάς ώρα 12.30
Η εκδήλωση είναι καταγεγραμμένη στην επίσημη ιστοσελίδα του World Stroke Ogranization- World Stroke Campaign

(http://www.worldstrokecampaign.org/get-involved/world-stroke-day-events/131-greece.html)

www.safestroke.eu │ http://www.worldstrokecampaign.org
Contact person in SAFE:
Jelena Misita, SAFE Awareness and Advocacy Manager
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