Frásøgn um fylgjurnar av heilaskaða vegna
blóðtøpp í heilanum og heilabløðing í
Evropa: “Burden of Stroke”- Hvar standa vit
Granskingarúrslitið av “Burdon of Stroke” í Evropa, verður almannakunngjørd í EU
tinginum 11.mai. Frágreiðingin vísir skelkandi mismun á røktarøkinum millum lond
og í londum, hetta tí eftirviðgerð av heilaskaða vega blóðtøpp í heilanum og
heilabløðing verður vanrøkt og ikki tikin í álvara í øllum Evropa.
11.mai 2017 legur SAFE (Stroke Alliance for Europe), frágreiðingina “Burden of
Stroke” fram í Evropa-tinginum. Hetta umfatandi granskingarbeiðið um støðuna
viðvíkjandi fyribyrging, bráfeingis hjálp, viðgerð, endurvenjing / rehabilitering og
livið eftir heilaskaða vegan blóðtøpp í heilanum ella heilabløðing kring alt Evropa, er
stjórnað av King´s College (London), í 35 Evropeiskum londum. Heilafelagið er limur
í SAFE og umboðað í Norðurlendska hópinum.
Vegna Heilafelagið, harmast vit um, at tað ikki hevur verið gjørligt hjá King´s College at
finna tøl ella almenna kunning um støðuna í Føroyum. Heilafelagið, sum í gjár fylti 20 ár,
fer í 2017, at hava kunnandi fundir um støðuna hjá teimum í verða rakt av heilaskaða í
Føroyum. Tit finna okkum á Facebook/Heilafelagið!
Okkum er upplýst, at tað í Føroyum eru um 130 persónar, ið árliga verða rakt av
heilabløðing, blóðtøppi, ella øðrum trauma í heilanum. Í Evropa eru fleiri enn 600,000 fólk
rakt árliga. Framrokningar í “Burdon of Stroke” frágreiðingini vísa eina øking á 34% í
samlaðum tali av tilburðum í Evropa, í árunum frá 2015 og 2035.
Nýgg framgongd í bráfeingis-viðgerðini og kunning um varhuga vísa, at blóðtøppur í
heilanum og heilabløðing kunnu viðgerðast og eiga at vera viðgjørd. Fleiri fólk yvirliva í dag
blóðtøpp í heilanum og heilabløðing, og merkir hetta, at fleiri fólk nú liva við lívlangum
skaða. Hendan støðan er varðandi og vil versna munandi komandi 20 árini, sum beinleiðis
fylgja av, at fólk í dag liva longri. Skjót viðgerð er framíhjárættur, ikki bert fyri tey, ið eru
rakt av blóðtøppi í heilanum ella av heilabløðing, men fyri alt samfelagið og fyri samlaðu
heilsuskipanina.

Sum forsetin í SAFE, Jon Barrick, legði dent á tá frágreiðingin verður løgd fram, er talan
um eina stóra aldu, sum rakar okkum og vit eiga at vera til reiðar at lofta henni, til tess at
tey øktu 34% av tilburðum í árunum frá 2017 til 2035 ikki sorla okkara heilsuskipan og tær
familjur ið verða raktar sundur.
Vilt tú vita meira um “Burden of Stroke” frágreiðingina, kanst tú vitja hesar síður:
www.strokeeurope.eu │www.safestroke.eu
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