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AF 

Prevention of Stroke in Intracerebral  
hemorrhage survivors with Atrial Fibrillation 

 
 

Меѓународниот проект  Prestige AF започна  со цел да  спречи  исхемичниот 

мозочен удар кај пациентите кои веќе шреживеале друг тип на мозочен удар 

мозочно крварење.  

 

Една нова Европска мултимилионска иницијатива  финансирана од 

Европската комисија има за цел да помогне во спречувањето на мозочен 

удар кај пациенти со веќе постоечки специфични болести и ризици. 

 

Проектот вреден 6,9 милиони евра е наменет за пациенти со атријална 

фибрилација (АФ), честа состојба на срцето која предизвикува неправилно и 

абнормално брзо отчукување на срцето, кои претходно имале мозочен удар 

предизвикан од крварење во мозокот (наречен интрацеребрална хеморагија). 

Превенцијата на мозочен удар кај преживеаните со интрацеребрална хеморагија 

со преткоморна фибрилација (PRESTIGE-AF) ги спојува научниците и клиничарите 

ширум Европа со цел да се намали ризикот од понатамошен мозочен удар кај 

оваа група на пациенти. 

 

Мозочниот удар е еден од најголемите предизвици во областа на јавното здравје 

ширум светот и се јавува кога се прекинува снабдувањето со крв во мозокот, и 

може да биде предизвикано од тромб или мозочно крварење. Мозочниот удар е 

најчестата причина за инвалидитет кај возрасни, втората водечка причина за смрт 

на глобално ниво и втората најчеста причина за деменција. Покрај тоа, се очекува 

неговото влијание и понатаму да се зголемува во наредните децении поради 



стареењето на населението. 

 

Во основата на проектот PRESTIGE-AF ќе биде клиничко испитување со цел 

собирање докази околу препорачаните лекови за превенција на мозочен удар кај 

пациенти со AF. Неколку студии ќе  го истражуваат индивидуално предиктивно 

моделирање на ризик користејќи слики на мозокот, генетско тестирање и други 

биолошки маркери. Други аспекти на проектот ќе вклучуваат истражување на 

когнитивните и психолошките фактори и придржувањето кон лековите од страна 

на пациентите. 

 

 

Меѓународна соработка 

 

Петгодишниот проект ќе го води професорот Роланд Велткамп од Одделот за 

медицина на Кралскиот колеџ во Лондон и вклучува 11 други партнерски 

институции низ цела Велика Британија и низ цела Европа. Професор Велткамп 

рече: "Превенција на мозочен удар е предизвик кај ранливите пациенти со 

мозочен удар со повеќебројни ризици и болести . Токму оваа комплексност ја 

отежнува изработката на најдобрата индивидуална превентивна стратегија за 

одреден пациент. Работејќи со нашите меѓународни партнери преку 

иницијативата PRESTIGE-AF се надеваме дека ќе се справиме со некои од до сега 

неисполнетите потреби на овие пациенти и ќе развиеме повеќе персонализирани 

третмани. Превенцијата е клучна, и во крајна линија имаме за цел да спречиме 

удар и влијанието што го има врз животот на пациентите. " 

 

Асоцијацијата за мозочен удар за Европа (SAFE) има одговорност во проектот за 

дисеминација на информации заTENSION во  заедницата на организации. За 

повеќе информации, контактирајте со research@safestroke.eu. 

 

PRESTIGE-AF доби финансирање од програмата на Европската унија за 

истражување и иновации на Хоризонт 2020 според договорот за грант бр. 754517. 


