
 

Извештај до МЛД 

од Проф. д-р Анита Арсовска  

Работна конференција и Генерално собрание на Stroke Alliance for Europe (SAFE), 

Загреб, Хрватска, 06-08декември, 2017 

Работната конференција и Генералното собрание на Stroke Alliance for Europe (SAFE), се 

одржаа во Загреб, Хрватска, 06-08 декември, 2017, со поддршка на Хрватското 

здружение за мозочен удар.Пленарните предавања и работилниците беа посетени од 

98 делегати од 32 земји. Претставници од Р. Македонија беа Д-р Маја Божиновска-

Смическа (Охрид), д-р Елена Личкова (Штип) и Проф. д-р Анита Арсовска (Скопје).  

 

Делегатите од Р. Македонија со Претседателот на SAFE, Џон Барик 

Работната конференција започна со воведен говор на Претседателот на SAFE’s Џон 

Барик, кој ги поздрави делегатите и подоа ја најави Академик Проф. Вида Демарин, 

која на присутните им посака успешна работа и пријатен престој во Загреб. 

Официјалниот програм започна со прикажување на Stroke Support Organisation Faculty 

Tool (SSOFT) од страна на Викторија Бруер, која е Проектен и организациски директор 

на SAFE. SSOFT е нова и иновативна иницијатива која е направена од страна на SAFE и 

има за цел да го зголеми капацитетот и можностите на организациите за поддршка на 

пациентите со мозочен удар за подобро лобирање за стратегии за превенција, 



дијагноза и третман, како и за нега после мозочниот удар, како на локално така и на 

национално ниво. Истотака, неговата цел е да се овозможи online информација и 

средство за едукација, кое може да се користи од страна на организациите за 

поддршка на пациентите со мозочен удар, како и од страна на професионалните низ 

Европа, со потенцијал да се прошири низ целиот свет.После тоа се оддржаа 6 

работилници, посветени за развојот на SSOFT и улогата на SSOFT во поддршката на 

организациите за мозочен удар. 

Попладневните пленарни предавања и работилници беа модерирани од Јелена 

Мисита од SAFE и Анита Вајсман од Светската организација за мозочен удар и беа 

посветени на идните активности за одбележување на Светскиот ден за мозочен 

удар.Потоа делегатите присуствуваа на работилниците каде беа обработувани теми за 

самопомош на пациентите со мозочен удар. Првиот ден од Работната коференција 

заврши со состаноци на кластерите, предводени од членовите на Бордот на SAFE, каде 

беше договорена стратегијата за идните активности.  

Вториот ден започна со предавањето на Проф. Барт ван дер Ворп, новоизбраниот 

Претседател на Европската организација за мозочен удар, кој го прикажа Европскиот 

акциски план за мозочниот удар. Тој ќе биде прикажан на следната конференција на 

оваа организација, по што ќе следува негово претставување во Европскиот парламент 

во Брисел, во текот на 2018 година. 

Следното предавање го оддржа Потпретседателот на SAFE, Маркус Вагнер, кој даде 

вовед во работата на неговата група, која е дел од Европскиот акциски план за 

мозочен удар. Диана Вонг Рамос го раскажа своето искуство како млада жена со 

прележан мозочен удар, Хариет Проиос говореше за емотивната стабилност и 

поврзувањето меѓу луѓето, додека Жулиет Бувери ги информираше делегатите за 

работната стратегија на нејзината асоцијација за мозочен удар. После тоа, делегатите 

повторно имаа можност да присуствуваат на работилници посветени на здравствените 

проблеми на пациентите со мозочен удар. Потоа, Рамон Луенго Фернандес од 

Универзитетот во Оксфорд зборуваше за економскиот товар од мозочниот удар во 

Европа. 

Попладневната сесија, модерирана од Проф. Анита Арсовска, член на Бордот на SAFE, 

беше посветена на мозочниот удар во детската возраст. Мишел Далмасио го 

презентираше проектот за мозочен удар кој се работи во Лондонската детска болниза 

Евелина, Маркус Вагнер говореше на темата Деца и мозочен удар- состојбата во 

Германија, додека Франческа Федели и Роберто Д’ Анџело ја раскажаа нивната 

животна приказна која довела до формирање на организацијата за борба против 

мозониот удар во Италија. 

Третиот ден се оддржа Генералното собрание, каде за нови членови на SAFE  беа 

примени организациите од Франција, Турција и Ирска. Д-р Гери Рендал, Европскиот 

менаџер за истражување при SAFE, ги претстави новите предлози за поддршка на 

проекти, како што се Prestige-AF и Tension, нагласувајќи го фактот дека ЕУ во голема 

мера го охрабрува застапувањето на правата на пациентите со мозочен удар, како и 



дисеминацијата на проекти во јавноста (преку социјалните медиуми, литературата 

наменета за пациенти, веб страници и сл.). На крајот на Генералното собрание, Џон 

Барик им се заблагодари на членовите на Бордот и на сите делегати за нивниот 

придонес, како и на Сандра Џексон, од Секретаријатот на SAFE за извонредната 

организација на овој настан. 

 

Хрвоје Будинчевиќ (Хрватска), Маркус Вагнер (Германија, Потпретседател на SAFE), 

Џон Барик (Велика Британија, Претседател на SAFE), Барт ван дер Ворп (Претседател на 

Европската организација за мозочен удар), Анита Арсовска (Македонија, член на 

Бордот на SAFE) и Мигел Галофре (Шпанија, Потпретседател на Европската 

организација за мозочен удар) 
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