Sämre strokevård i region Gävleborg ökar risken för
funktionshinder och i värsta fall död.
Akut brist på sjuksköterskor tvingar fram stängning av den för invånarna i Gävleborg så viktiga strokeenheten. Istället för att få
den av socialstyrelsens föreskrivna vård på strokeenhet föreslås strokedrabbade vårdas med blodcancersjuka och
dialyspatienter.
Region Gävleborg går emot Socialstyrelsens rekommendationer!
Socialstyrelsen slår fast i sina rekommendationer för strokevården att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda strokevård på en vårdavdelning
som inte är strokeenhet, oavsett om det finns tillgång till ett mobilt stroketeam eller inte.
- Det finns tydlig evidens för att vård på strokeenehet minskar risken för bestående funktionsnedsättningar och i värsta fall död, säger Ove
Puisto, Förbundsordförande för STROKE-Riksförbundet
Viktig strokerehabilitering hotas
Att vård på strokeenhet är en förutsättning för en framgångsrik akutvård vid stroke är oomtvistat, samtidigt säger all vetenskap att
rehabiliteringen ska starta tidigt efter insjuknandet i stroke för att förhindra komplikationer och öka förutsättningarna för återhämtning. Detta
ska ske på strokeenhet där all personal har särskild sakkunskap om stroke.
- Tror verkligen ansvariga politiker inom region Gävleborg att de människor som får en stroke kan få en framgångsrik rehabilitering om de i
enlighet med förslaget ska vårdas på avdelningar för blodcancersjuka eller njursjuka, frågar sig Ove Puisto?
Oroande tendenser att strokevården hotas på flera håll i Sverige
- STROKE-Riksförbundet ser med fasa att personalbrist påverkar förutsättningarna att bedriva en framgångsrik strokevård. Under sommaren
var det invånarna i Jönköpings län som blev berövade möjligheten att få den bästa strokevården och nu råkar invånarna i Gävleborg lika illa
ut. Att man lägger ned och förfuskar strokeenheterna kan vi inte acceptera. Alla har rätt till den bästa strokevården, oberoende var i Sverige
man bor, avslutar STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto.
Ove Puisto tel: 070-275 55 15
Hasse Sandberg 08-721 88 27, 070-184 98 94
STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi
arbetar tillsammans med våra 81 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.
STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. Vi arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer,
symtom och konsekvenser. Detta gör vi bland annat genom informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för de som har fått stroke,
anhöriga, vårdpersonal, politiker, beslutsfattare med flera.
Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska
få ett gott stöd.
Vi har 81 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet, totalt har vi knappt 10 000 medlemmar. I våra föreningar kan både de som fått
stroke och deras anhöriga få kunskap, stöd, gemenskap och möjlighet att skapa opinion på lokalplanet.
Hemsida: www.strokeforbundet.se Telefon 08 721 88 20

