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WORLD STROKE DAY 2017 
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017: H Παγκόσμια Ημέρα για το Εγκεφαλικό είναι 

αφιερωμένη 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 Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 17 

εκατομμύρια άνθρωποι παθαίνουν ένα νέο εγκεφαλικό κάθε χρόνο και 6,5 εκατομμύρια 

δεν επιζούν.  

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.  

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 4 Νοεμβρίου 2017, ξενοδοχείο 

Mediterranean ώρα 18.00  

Δράσεις ενημέρωσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Πλατεία 

Αριστοτέλους & Ερμού ώρα 14.30 – 17.00 

Στην φετινή κεντρική εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα έχει σύντομη ομιλία ο Πρόεδρος της 

Stroke Alliance for Europe (SAFE) Jon Barrick, o oποίος πρόσφατα σε ομιλία του στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του συστήματος υγείας 

στις χώρες της Ε.Ε λόγω της επερχόμενης μεγάλης αύξησης στον αριθμό των εγκεφαλικών 

επεισοδίων τα επόμενα χρόνια. 

 

Η εκδήλωση είναι καταγεγραμμένη στην επίσημη ιστοσελίδα του World Stroke Ogranization- World Stroke Campaign 

(http://www.worldstrokecampaign.org/  παγκοσμιος χάρτης εκδηλωσεων) 
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