
Podpora Deklaraciji akcijskega naErta o ukrepih proti moiganski kapi za
Evropo (SAP-E) za leta 2O18 do 2O3O na Evropski dan ozave5Eanja o
moiganski kapi 11. maja ?OZL

SpoStovane dlanice in dlani Zdruienja bolnikov s CVB Slovenije, spoStovani
drZavljanke in drZavljani Sloven'tje :

MoZganska kap ostaja eden vodilnih vzrokov smrti in invalidnosti v Evropi,
napovedi pa ka2ejo, da se bo z dosedanjim obidajnim pristopom obravnave breme
moZganske kapi v naslednjem desetletju in kasneje 5e povedevalo za 25alo. Da bi
drastidno zmanjSali breme moZganske kapi in njene dolgorodne posledice, smo
pregledali stanje trenutnih moZnosti oskrbe te zahrbtne in onesposabljajode
bolezni ter dolodili cilje za razvoj obravnave moiganske kapi v naslednjem
desetletju.

Na Evropski dan ozaveSEanja o moZganski kapi 11. maja 2O2l bo
objavljena Deklaracija akcijskega nairta o ukrepih proti moiganski kapi za
Evropo (SAP-E) za leta 2018 do 2O3O, ki jo je pripravila Evropska organizacija
za moZgansko kap (ESO), v sodelovanju z ZavezniStvom za moigansko kap
(SAFE). Na ta pomemben dan bo Deklaracija objavljena po vsej Evropi.

Deklaracija SAP-E bo poslana v objavo in podporo v Stevilne medije po vsej Evropi
in Sloveniji. Po promociji bo poslana v podpis Ministru. za zdravje Republike
Slovenije Gospodu Janezu Poklukarju dr. med..

SAP-E vkljuduje Stiri cilje do leta 2030:

1. Zmanj5ati Stevilo moZganskih kapi za tAolo
2. Zdraviti 9oolo ali veE vseh bolnikov z moZgansko kapjo v Evropi v

specializirani enoti za molgansko kap kot prva stopnja oskrbe
3. Oblikovati nacionalne plane za obravnavo moZganske kapi, ki vkljudujejo

celotno verigo oskrbe od primarne preventive do Zivljenja po moZganski
kapi

4. V celoti izvajati nacionalne strategije vedpodrodne dejavnosti javnega
zdravja, ki promovirajo in spodbujajo zdrav Zivljenjski slog ter zmanjSujejo
okoljske, socialno-ekonomske in izobraZevalne dejavnike, ki povedujejo
tveganje za moigansko kap

ZdruZenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Slovenije Ze 30 let izvaja
programe, ki so namenjeni ozave5danju javnosti in kakovostnejSemu iivljenju
bolnikov po moZganski kapi. Ce kdo, potem bolniki po moZganski kapi poznamo
breme in dolgorodne posledice bolezni. Poznamo pa tudi re5itve, zato lahko
aktivno sodelujemo pri uresniditvi zastavljenih ciljev.

S podporo Deklaraciji bo narejen prvi korak !

Predsednik ZdruZenja s cerebrovasku
Milan euiek ./
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boleznijo (CVB) Slovenije,


