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“Η EΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΠΟ ΣΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΑ 
ΔΠΔΙΟΓΙΑ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ: ΠΟΤ 
ΒΡΙΚΟΜΑΣΔ” 
 
Η Μειέηε γηα ηελ «Επηβάξπλζε από ηα Αγγεηαθά Εγθεθαιηθά Επεηζόδηα» ζηελ Επξώπε: 

Πνύ βξηζθόκαζηε» παξνπζηάζζεθε απηόλ ηνλ κήλα ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

θαηαδεηθλύνληαο εληππσζηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα αιιά θαη εληόο ησλ ίδησλ ησλ θξαηώλ 

ζε όιν ην θάζκα ηεο θξνληίδαο ηνπ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Η ππνζηήξημε κεηά ηα 

επεηζόδηα θαη ε απνθαηάζηαζε θαίλεηαη λα παξακειείηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο. 

Η κειέηε κε ηίηιν «Επηβάξπλζε από ηα Αγγεηαθά Εγθεθαιηθά Επεηζόδηα» 

παξνπζηάζηεθε από ηελ «Stroke Alliance for Europe – SAFE (Eπξσπατθή πκκαρία γηα 

ηα Εγθεθαιηθά Επεηζόδηα) ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ζηηο 11 Μαΐνπ. Απνηειεί κηα 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε, ε νπνία δηελεξγήζεθε  από ην King College of London θαη 

αθνξά ζηελ πξόιεςε, ηελ νμεία θάζε, ηελ ζεξαπεία, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ δσή 

κεηά από εγθεθαιηθό ζε 35 Επξσπατθέο ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ειιάδαο. 

Πάλσ από 600,000 Επξσπαίνη παζαίλνπλ εγθεθαιηθό θάζε ρξόλν. Οη πξνβιέςεηο ζηελ 

κειέηε δείρλνπλ πσο αλάκεζα ζηα έηε 2015 θαη 2035 ζα ππάξρεη 34% ζπλνιηθή αύμεζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ εγθεθαιηθώλ ζηελ  Επξσπατθά Έλσζε, ζπγθεθξηκέλα από 613,148 ην 

2015 ζε 819,771 ην 2035. 

Πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηελ νμεία ζεξαπεία θαη ζηελ εγξήγνξζε γηα ηνπο παξάγνληεο 

θηλδύλνπ δείρλνπλ πσο ην εγθεθαιηθό είλαη ζεξαπεύζηκν θαη ζα έπξεπε λα ζεξαπεύεηαη. 
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Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη επηβηώλνπλ κεηά έλα αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, ην 

νπνίν ζεκαίλεη πσο πνιινί ζα έρνπλ πιένλ θάπνηα πξνβιήκαηα γηα όιε ηελ ππόινηπε 

δσή ηνπο.  Απηή ε επηβάξπλζε ζα απμεζεί δξακαηηθά ηα επόκελα 20 ρξόληα εμαηηίαο ηνπ 

απμαλόκελνπ θαη γεξάζθνληνο πιεζπζκνύ. Η άκεζε θηλεηνπνίεζε δελ είλαη ζεκαληηθή 

κόλν γηα όζνπο ζπκβεί ην εγθεθαιηθό αιιά γηα ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ην ζύζηεκα 

πγείαο.  

Ο Πξόεδξνο ηεο SAFE, Jon Barrick ηόληζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο όηη αλακέλεηαη  

έλα ηεξάζηην θύκα θαη πξέπεη λα αξρίζνπκε ηελ πξνεηνηκαζία γηα λα ην 

αληηκεησπίζνπκε, ώζηε ε αλακελόκελε αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 34% ησλ λέσλ 

επεηζνδίσλ ΑΕΕ από ην 2017 έσο ην 2035 λα κελ ππεξθνξηώζεη ην εζληθό ζύζηεκα 

πγείαο θαη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ζα επεξεαζηνύλ από ΑΕΕ. 
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