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PRIPRAVIMO SE N
 

Možganska kap ubije več ljudi kot rak dojke!

Do leta 2035 bo možgansko kap utrpelo trikrat več ljudi
pomeni več kot  800.000 oseb 

Da bi omogočili vzdržnost zdrav
takoj. 

 

Ljubljana 11.maj 2017      

Na pobudo Evropskega Združenja bolnikov po možganski kapi (SAFE) in Združenja 

bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo 

raziskave z naslovom Breme možganske kapi

poročilu je prikazano trenutno stanje na področjih

in rehabilitacije možganske kapi. Opisane so tudi pomanjkljivosti na 

dolgotrajne oskrbe bolnikov

Raziskavo o Bremenu možganske kapi, ki je potekala

njimi tudi v Sloveniji, so izvedli 

nakazujejo, da bo v obdobju od l

z možgansko kapjo. To je

613,148 na 819,771 v letu 2035.

B 24.00 

 

 

POROČILO O BREMENU MOŽGANSKE KAPI V 

PRIPRAVIMO SE NA KRUTO RESNICO

Možganska kap ubije več ljudi kot rak dojke! 

Do leta 2035 bo možgansko kap utrpelo trikrat več ljudi kot sedaj
pomeni več kot  800.000 oseb  

vzdržnost zdravstvenega in socialnega sistema, je potrebno 

Ljubljana 11.maj 2017       

Na pobudo Evropskega Združenja bolnikov po možganski kapi (SAFE) in Združenja 

bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije Vas vabimo na predstavitev rezultatov 

Breme možganske kapi. V tem aktualnem in

trenutno stanje na področjih preprečevanja, zgodnjega zdravljenja 

habilitacije možganske kapi. Opisane so tudi pomanjkljivosti na 

bolnikov po možganski kapi. 

Raziskavo o Bremenu možganske kapi, ki je potekala v 35 evropskih državah, med 

so izvedli raziskovalci King’s College-a v 

nakazujejo, da bo v obdobju od l. 2015 do l. 2035 v Evropi 34% zvišanje 

je dejansko povečanje števila možganskih kapi 

2035. 

  

 

MOŽGANSKE KAPI V 

KRUTO RESNICO 

kot sedaj, kar v Evropi letno  

je potrebno ukrepati 

Na pobudo Evropskega Združenja bolnikov po možganski kapi (SAFE) in Združenja 

predstavitev rezultatov 

aktualnem in poglobljenem 

zgodnjega zdravljenja 

habilitacije možganske kapi. Opisane so tudi pomanjkljivosti na področju 

v 35 evropskih državah, med 

 Londonu. Rezultati 

zvišanje števila obolelih 

dejansko povečanje števila možganskih kapi od trenutnih 
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Ugotovite, kje je Slovenia v primerjavi z drugimi državami na področju preprečevanja in 

celostne  obravnave možganske kapi ter kaj je že danes potrebno storiti, da preprečimo 

morebitno humanitarno katastrofo v prihodnosti. 

Za nadaljnje informacije o poročilu o Bremenu možganske kapi v Evropi prosimo, da 

obiščete naslednjo spletno stran: 

 

www.strokeeurope.eu │www.safestroke.eu   

 

KONTAKTA  za Združenje CVB Slovenije: 
 

Prim. Tatjana Erjavec in prof. Anton Grad 
 
e-naslov: tatjana.erjavec@ir-rs.si 
e-naslov: agrad4444@gmail.com 
 

 

Sponzorji : 
 

 
 


