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"Нашата организација  Здружението за борба против мозочен удар,,Мозочен удар,, се 

приклучи на проект кој ќе ги подобри информациите за пациентите и нивните негуватели 

во моментот и на местото што им е најпотребно - во единиците за мозочен удар" – Изјави 

др Маја Божиновска председател на Здружението.  

Материјалите ќе бидат достапни за првпат во сите единици за мозочен удар низ цела 

Македонија и ние сме горди  што е сме дел од заедничкиот проект на SAFE and Angels 

Initiative, кој се реализира истовремено во 12 европски земји: Шпанија, Србија, Полска, 

Чешка, Латвија, Хрватска, Македонија, Грција, Украина , Грузија, Унгарија и Турција. 

Во одбраните болници во овие земји, пациентите со удар и нивните негуватели ќе добијат 

информации за мозочен удар и важни следни чекори на нивниот пат кон подобрување.,,  

 

Материјалите фокусирани на пациентот се составени од пет брошури, вклучувајќи листа 

на национални, регионални и локални организации за поддршка на мозочен удар, со 

нивните контактни податоци, со цел пациентите и негувателите да добијат понатамошна 

поддршка во месеци и години по нивниот мозочен удар. 

 

До сега, Angels initiative групацијата  беше фокусирана првенствено на медицински 

професионалци и болници, подобрување на процесите и олеснување на организацијата 

на акутната грижа за мозочен удар. 

- Целта на иницијативата е да се подобрат исходот на ударот, да се спасат животи и да се 

намали долгорочната инвалидност која е толку често предизвикана од мозочен удар. Ние 

веруваме дека ова може да се постигне поефикасно ако пациентите и нивните негуватели 

добиваат критични информации кога им е најпотребно - веднаш штом ќе пристигнат во 

единицата за мозочен удар што е можно повеќе. Ова ќе им овозможи да бидат активно 

вклучени во нивниот третман, што ќе доведе до подобри исходи и информирана 

комуникација помеѓу здравствените работници и пациентите, коментира Томас Фишер, 

глобален шеф на проектот "Аngels initiative" 

 

За заедничкиот проект за иницијатива "SAFE/Angels" 

Мисијата на иницијативата  е да го зголеми бројот на пациенти кои можат да се лекуваат 

во болници подготвени за мозочен удар и да го оптимизираат квалитетот на третманот во 

сите постоечки центри за мозочен удар. Асоцијацијата за мозочен удар за Европа (SAFE), 

чиј член е Здружението за борба против мозочен удар ,,Мозочен удар” , се здружи со 

Angels initiative со цел поддршка на овој амбициозен проект и ќе додаде важна димензија 

со тоа што ќе ја донесе перспективата на пациентите. Вклучувањето на SAFE значи 

информации фокусирани на пациентот ќе бидат достапни за пациентите и нивните 

негуватели веднаш штом ќе пристигнат во сите единици за мозочен удар. Во 2017 година, 

Angels Initiative  беше поддржана од Европската организација за мозочен удар (ЕСО), 



најголемата европска организација на професионалци за мозочен удар. 

За SAFE-Stroke Alliance for Europe 

Асоцијацијата за мозочен удар за Европа (SAFE) e непрофитна организација формирана во 

2004 година. Тоа е гласот на пациентите со мозочен удар во Европа, кои претставуваат 

група пациенти од 30 европски земји. Целта на SAFE е да се намали бројот на удари во 

Европа со застапување за подобра превенција, пристап до соодветен третман, грижа за 

пост-мозочен удар и рехабилитација. 

За повеќе информации за SSOFT и SAFE, посетете ја страницата www.safestroke.eu. 

 

За ЕSO -European Stroke Organization 

Европската организација за мозочен удар (ESO) е пан-европско општество на истражувачи 

и лекари за мозочен удар, национални и регионални  здруженија и организации, 

основанa во декември 2007 година. ЕСО е невладина организација составена од 

индивидуални и организациски членови. Целта на ЕСО е да го намали товарот на мозочен 

удар со менување на начинот на кој мозокот се гледа и третира. Ова може да се постигне 

само преку професионално и јавно образование и со институционални промени. 

ЕСО служи како глас на мозочен удар во Европа, усогласувајќи го управувањето со 

мозочен удар низ цела Европа и преземање акција за намалување на товарот на мозочен 

удар на регионално и на глобално ниво. 

За Angels initiative 

На секои 30 минути пациент со мозочен удар, кој можеше да биде спасен, умира или 

трајно онеспособен, затоа што биле третирани во погрешна болница. 

Иницијативата за ангели гради глобална заедница на центри за мозочен удар и болници 

подготвени за мозочен удар, кои работат секој ден за подобрување на квалитетот на 

третманот кај секој пациент со мозочен удар. 

Целта е да се добијат 1500 болници подготвени за мозочен удар во светот до мај 2019 

година. 

За повеќе информации за Иницијативата за ангели, посетете www.angels-initiative.com 

 

За Boehringer Ingelheim 

Иновативните лекови за луѓе и животни повеќе од 130 години биле она што го бара 

фармацевтската компанија "Boehringer Ingelheim", управувана од истражувачите. 

Boehringer Ingelheim е една од првите 20 компании во фармацевтската индустрија и до 

ден-денес останува во фамилијарна сопственост. Од ден на ден, околу 50.000 вработени 

создаваат вредност преку иновации за трите бизнис области, човечки лекови, здравје на 

животните и производство на биофармацевтски договор. Во 2016 година, Boehringer 

Ingelheim оствари нето продажба од околу 15,9 милијарди евра. Со повеќе од три 

милијарди евра, трошоците за истражување и развој соодветствуваат so соодветствуваат со 

19,6 проценти од нето-продажбата. 


