ЯК ЗМЕНШИТИ РИЗИК

IНСУЛЬТУ

Aктивні кроки, які усі можуть застосувати

Stroke aсоціація не бере на себе відповідальність за помилки,
які можуть виникнути в цьому перекладі, або про наслідки таких
помилок. Оригінальна інформація, що міститься в цьому проекті,
повинна вважатися точною тільки до опублікованої дати аудиту.
Зверніть увагу, що ці інформації не можуть стати заміною
спеціалізованих професійних порад, які пристосовані до Вашого
стану здоров’я. Ми намагаємось забезпечити точний та оновлений
зміст, але інформація може з часом змінюватися. У межах, дозволених
законодавством, Stroke aсоціація не несе відповідальність у зв’язку із
використанням інформації з цєї публікації, або інформацій від третіх
осіб або зазначених веб-сайтів.

Як зменшити ризик інсульту

ІНСУЛЬТ І ВИ
Я замолодий /
замолода щоб
роздумувати про
інсульт
Чверть усіх інсультів стається
у людей у віці від 18 до 65
років, які можуть відчувати
себе здоровими та у формі.
Я є старшого
віку або у мене
деякі проблеми зі
здоров'ям
Ніколи не надто пізно вживати
заходів, щоб зменшити ризик
інсульту, наприклад, бути
більш активним, здоровіше
харчуватися і лікувати
проблеми зі здоров'ям.
У мене високий
тиск

Я б міг / могла
схуднути
Якщо ви страждаєте надмірною
вагою, це ознака того, що вам
потрібно думати про інсульт.
У мене був інсульт
або ТІА *
Якщо у вас вже стався
інсульт або ТІА, Ви підлягаєте
більшому
ризику.
Цей
посібник містить практичні
підказки, які допоможуть Вам
зменшити ризик наступного
інсульту та як отримати більше
допомоги або підтримки,
щоб ви не відчували себе
самотньо.
Перейдіть на наступну сторінку,
щоб дізнатись більше про
інсульт і вас.

Високий
кров'яний
тиск
спричиняє майже половину
всіх інсультів.
Я курю
Припинення куріння є
щось найкраще, що можете
зробити для покращення
свого здоров’я та для Вашої
сім’ї.
* (транзиторна ішемічна атака або міні-інсульт)
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ІНСУЛЬТ ЗМІНЮЄ
СПОСІБ ЖИТТЯ
Кожен може зазнати інсульт.
Лікування інсульту постійно
покращується, але інсульт
залишається першочерговою
причиною
інвалідності
у
світі. Щороку у світі понад 17
мільйонів інсультів.1

МІНІ ВІКТОРИНА:

a) Я з Африки / країн
Карибського басейну або з
сімей із Індії, Пакистану або
Бангладешу.
b) У близького родича
стався інсульт.

c) Холестерин трохи
підвищений.

Дізнавшись більше про ризик
інсульту, Ви можете зробити
деякі активні кроки для
зменшення ризику.
А якщо ви знаєте когось, хто
може бути в групі високого
ризику, чому б не дати їм
копію цієї інструкції тобто
посібника?

d) Я п'ю понад шість склянок
вина або шість пивних кружок
на тиждень.

Відповідь: Усе!

1 Burden of Stroke Report, 2017, www.strokeeurope.eu/downloads/
TheBurdenOfStrokeInEuropeReport.pdf
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Якщо щось із цього стосується
вас, ви перебуваєте в групі
із підвищеним ризиком від
виникнення інсульту. Однак
не хвилюйтеся, існує багато
способів зменшити ваші шанси
на інсульт.

ВАШ РИЗИК ІНСУЛЬТУ
Коли лікарі використовують
слово "ризик", вони думають
про шанси захворювання.

ОСНОВНІ ФАКТОРИ
РИЗИКУ ІНСУЛЬТУ
Вік
Коли ви старієте, ваші артерії,
природно, стають менш
еластичними, що збільшує
ймовірність того, що вони
будуть заблоковані. Ви можете
вживати активних заходів для
зменшення ризику інсульту у
будь-якому віці.
Проблеми зі здоров'ям
Деякі проблеми зі здоров'ям
збільшують ризик інсульту.
Вони включають:

У кожного є ризик інсульту,
який залежить від унікальних
факторів,
які
належать
кожному окремо.
Фактори
ризику
можуть
бути пов'язані з вами або
з вашим способом життя,
такими як ваш вік, хвороба
якою хворієте, чи ви п'єте або
курите.

Високий тиск крові
Фібриляція
передсердь
(неправильна робота
серця)
Діабет і преддіабет
Високий рівень
холестерину
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Якщо у вас стався інсульт
або ТІА (міні-інсульт), у вас
підвищений ризик інсульту в
майбутньому. Ви отримаєте
поради від професіоналів
щодо лікування будь-яких
станів здоров'я, які можуть
призвести
до
першого
інсульту або TIA, наприклад,
високий тиск крові.
Спосіб життя
Ризик
інсульту
може
збільшити те, що ми робимо
в повсякденному житті, у тому
числі:
Куріння
Надмірна вага
Зловживання
алкоголем
Замало активностей
Нездорова їжа.

Сімейний фактор

І н с ул ь т
може
бути
успадкуваним, тому поговоріть
зі своїм лікарем-терапевтом,
якщо у вас є сімейна
історія інсульту. Вам може
знадобитися кілька тестів та
медичних оглядів, а також
поради щодо зменшення
ризику.
Етнічна приналежність
Інсульт
частіше
стається
чорношкірими людьми з сімей
з Африки та країн Карибського
басейну, а також людьми з
країн Південної Азії, таких як
Індія, Пакистан та Бангладеш.
Якщо ви з однієї з цих груп,
то, швидше за все, у вас є
деякі фактори ризику інсульту,
такі як діабет та підвищений
артеріальний тиск.
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АКТИВНО ЗНИЗІТЬ
РИЗИК ІНСУЛЬТУ
Ви

можете
допомогти
зменшити ризик
інсульту шляхом
вибору здорового
способу життя.
Незалежно від
того, чи це є харчування,
рівень активності, куріння чи
вживання спиртного, ніколи
не пізно зробити зміни.

ПОШУКАЙТЕ
СПЕЦІАЛЬНІ ПОРАДИ
Пам'ятайте, що ця інструкція
може містити лише загальну
інформацію. Ви завжди
повинні отримувати спеціальні
рекомендації від фахівця в
галузі охорони здоров'я, такого
як лікар загальної практики
або лікар спеціаліст про ваше
здоров'я та лікуванні, що вам
може знадобитися.

ПРИПИНІТЬ КУРИТИ
Куріння подвоює ризик смерті
внаслідок інсульту. Однак,
коли ви кинете курити, ризик
інсульту починає негайно
знижуватися.

Припинення курити може бути
однією з найкращих речей,
які ви коли-небудь зробили
для свого здоров'я, і є велика
допомога.
З метою відмови від куріння
можуть бути запропоновані
такі продукти, як нікотинові
ж у в а ч к и та та бл е т к и
для зниження бажання.
Використання електронної
сигарети або вдихання пари
є популярним способом
зменшення куріння. Електронні
сигарети не можливо отримати
за рецептом, але вони можуть
бути корисними як складова
вашого плану кинути курити.
Пошукайте в сітці Інтернету
місцеві асоціації по допомозі
у припиненні куріння.
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Кальяни та його трубки несуть
тютюновий дим через воду,
але це не можна вважати
безпечним. Куривши кальян,
курець вдихає дим рівня
близько 100 сигарет.

ЗМЕНШІТЬ АЛКОГОЛЬ
Якщо ви регулярно випиваєте
занадто багато алкоголю, ви
підвищуєте ризик інсульту.

ЗМЕНШИТИ РОЗМІР
ТАЛІЇ
Якщо у вас надмірна
вага, ймовірність того,
що ви зіткнетеся з
інсультом, збільшиться,
і ризик збільшується з
вагою. Надмірна вага
впливає на ваше тіло
кількома способами,
такими як збільшення
ризику
високого
кров'яного тиску та
діабету 2 типу, пов'язані
з інсультом.
Якщо ваша талія більше 94
см (37 дюймів) у чоловіків або
80 см (31,5 дюймів) у жінок, у
вас можливо надмірна вага.
Індекс ІМТ або індекс маси тіла

показує, чи у вас є відповідна
ваша вага для вашого висоти.
Ваш ІМТ повинен бути нижче
25, хоча люди з чорношкірих
африканських / карибських
або азіатських етнічних груп
повинні прагнути мати ІМТ
нижче 23. Це пов'язано з більш
високим ризиком діабету та
високого кров'яного тиску у
людей з вищим індексом маси
тіла.

ЗДОРОВО ХАРЧУЙТЕСЯ
Немає секретів здорової
збалансованої дієти, лише
кілька основних правил щодо
харчування, які потрібно
запам'ятати. Поради див.
нижче.
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ПРАКТИЧНА ПІДТРИМКА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
Покупки та приготування їжі
іноді можуть бути складними,
якщо у вас є інвалідність або
низький дохід.
1. Знизити споживання
солі
Надмірне
споживання
солі може призвести до
підвищення
артеріального
тиску, що становить великий
ризик інсульту.
Ми всі потребуємо невеликої
кількості солі щодня, але
лише близько одного грама
(менше чверті чайної ложечки).
Найбільша кількість солі,
необхідної на один день, - це
біля чайної ложки (6 грам).
При приготуванні
можна зменшити
кількість солі, яку
ви використовуєте
у
харчуванні.
Спробуйте додати
спеції,
щоб
покращити смак.
Багато
солей,
які
ми
споживаємо, містяться в
повсякденному харчуванні,
включаючи хліб, злаки та

оброблене м'ясо, такі як
шинка. Готові страви та страви
швидкого приготування часто
мають високий вміст солей.
Якщо у вас певні проблеми зі
здоров'ям, такі як проблеми
з нирками, не розпочинайте
дієту з дуже низьким вмістом
солі, перш ніж звернутися до
вашого лікаря.
2. Споживайте менше
жиру
Харчування з низьким вмістом
жиру
може
допомогти
схуднути, що знижує ризик
інсульту.
Ви можете знизити рівень
холестерину,
споживаючи
менш насичені жири та
замінивши їх невеликою
кількістю ненасичених жирів.
Однак, якщо у вас високий
рівень холестерину, ваш лікар
повинен дати поради про
процедуру.
Насичені жири - це часто
тверді жири, такі як масло.
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Ви знайдете їх в таких
продуктах, як сир, калачі,
жирне м'ясо та ковбаси, а також
кокосова олія та пальмова олія.

Ненасичені жири часто є
олія, такими як оливкова олія
або соєва олія. Вони також
зустрічається у жирних рибах,
таких як лосось та сардини, а
також інших продуктах, такі
як арахіс, авокадо, волоські
горіхи та насіння.

3. Знизити споживання
цукру
Якщо ви споживаєте занадто
багато цукру, ви можете
потовстіти, що підвищує
ризик розвитку інсульту та
діабету 2 типу.
Ви не повинні споживати
більше 7 кубиків цукру (30
грам) на день. Не так вже й
багато, коли ви знаєте, що
банка газованого напою може
містити понад 9 кубиків цукру.
Як і у випадку солі, багато цукру
приховано в звичайній їжі. І це
не тільки солодкі продукти –
саме солоні продукти, такі
як смажені боби та томатний
кетчуп, можуть мати дуже
високий вміст цукру.
4. Збалансоване
харчування

При приготуванні спробуйте
замінити насичені жири,
такі як масло та кокосове
масло з невеликою кількістю
оливкової олії або арахісової
олії.

Протягом дня спробуйте з'їсти
щось із кожної групи їжі що
подаємо нижче. Домашня
їжа часто є найкращим
варіантом, оскільки ви знаєте,
що вона виготовлена з свіжих
інгредієнтів, і вона має набагато
менше жиру, солі або цукру,
ніж готова їжа.

Як зменшити ризик інсульту

Фрукти та овочі: спробуйте
споживати п'ять разів щодня.
Пам’ятайте що тут входять
законсервовані та заморожені
фрукти та овочі. Практикуйте
різнокольорові
овочі
на
тарілці. Фрукти та овочі
можуть становити приблизно
одну третину їжі кожного дня.
Вуглеводи, як картопля, рис,
хліб та макарони, можуть
складати приблизно третину
того, що ви їсте.
Білки походять з пісного
м'яса, риби та яєць. Білки,
нетваринного походження,
можуть бути сушеними бобами,
сочевицею та горіхами.
Молочні продукти, такі
як молоко, сир та йогурт,
забезпечують кальцій,
необхідний для міцних кісток.
Вживайте жир на низькому
рівні, вибираючи варіанти з
меншим вмістом жиру.

Жири містять найбільше
калорій у граму, тому вам
потрібно дуже мало. Спробуйте
вживати ненасичені жири, такі
як оливкова олія, а не тверді
жири, такі як масло та кокосове
масло.
Збільшіть споживання
клітковин
Вибір харчування із багато
клітковин може допомогти вам
схуднути, у лікуванні діабету
та здоров'ї серця, що може
зменшити ризик інсульту. Якщо
ви споживаєте багато овочів
і фруктів, це чудовий спосіб
отримати більше клітковини.
Виберіть інтегральні зернові
продукти в їжі, такі як хліб,
макарони та рис. Їжте кору,
коли їсте картоплю та яблука.
Овес, горіхи та насіння також
можуть збільшити щоденне
споживання клітковини.
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Труднощі при ковтанні
після інсульту

Якщо у вас є проблеми з ковтанням
після інсульту, ви повинні мати
підтримку лікарів-дієтологів, як
правильно харчуватися. Дієтолог
Вам може запропонувати поради
щодо того, як готувати безпечну
та смачну їжу та беріть участь у
спільних сімейних обідах.
Незаконне вживання
наркотиків

Люди можуть використовувати
незаконні наркотики, не знаючи
ризику інсульту. Наркотики, такі
як кокаїн, можуть збільшити
ризик інсульту протягом днів
після їх застосування. Інші,
такі як каннабіс, героїн та кат,
також пов'язані з підвищеним
ризиком та більш високим
рівнем смертності від інсульту.

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ
СКІЛЬКИ
МАКСИМАЛЬНО У ЗМОЗІ
Фізична активність може
допомогти зменшити ризик
інсульту. Рухливе життя також
може допомогти вашому
емоційному самопочуттю,
випускаючи в мозок ендорфіни,
які впливають на те, що ви
почуваєте себе краще.
Якщо ви можете збільшити
рівень фізичної активності, це
може вплинути
на ваше здоров'я
та добробут.
Для деяких
людей фізична
активність може означати
прогулянку по кімнаті, а для
інших це означає підключення
до певної програми фітнесу або
робота у городі.
Активний, здоровий спосіб
життя та лікування проблем
зі здоров'ям також можуть
допомогти зменшити ризик
хвороб серця, хвороби
Альцгеймера та раку.

Як зменшити ризик інсульту

КОНТРОЛЮЙТЕ СВІЙ
СТАН ЗДОРОВ’Я
Якщо у вас є один із цих
станів здоров'я, пов'язаних
з інсультом, ви можете
допомогти зменшити свій
ризик, дотримуючись процедур
вашого лікування.
Якщо у вас стався інсульт
або ТІА, одним з найкращих
способів зменшення ризику
від подальших інсультів є
дотримання правил лікування,
яке рекомендують лікарі.

ВИСОКИЙ КРОВ'ЯНИЙ
ТИСК

Високий кров’яний тиск
відіграє роль у половині всіх
інсультів, так що це найбільший
поодинокий фактор ризику
інсульту.
Що це таке? Ваше серце
посилає кров через кровоносні
судини. Коли кров дуже
сильно притискається до

стінок кровоносних судин, це
відоме як високий кров'яний
тиск. Його також називають
гіпертонією.
Чому це ризиковано?
Високий кров'яний тиск може
спричинити оформлення
згусткок або кровотечу в
мозку. Високий кров'яний тиск
може також збільшити ризик
інфаркту, хвороби Альцгеймера
та ниркової недостатності.
Як мені дізнатися, що у мене
є? Зазвичай немає симптомів,
тому регулярно перевіряйте
кров'яний тиск. Пристрої для
контролю артеріального тиску
можна придбати, і більшість
аптек та деякі супермаркети
пропонують безоплатний
контроль артеріального тиску.
У вашого лікаря-терапевта
також може бути пристрій у
залі очікування.
Що можу зробити у зв’язку
із цим? Якщо діагностується
високий кров'яний тиск, деякі
здорові зміни способу життя
можуть вам допомогти, а
вам можливо буде необхідне
лікування. Якщо вам
рекомендується приймати
таблетки, вкрай важливо
регулярно їх приймати.
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ФІБРИЛЯЦІЯ
ПЕРЕДСЕРДЬ (AF)

Якщо у вас є нелікована
фібриляція передсердь (AF),
ризик розвитку інсульту в п'ять
разів вищий і інсульт може бути
більш серйозним.

Що мені можна зробити у
зв'язку із цим? Якщо у вас є
фібриляція передсердь, і ваш
лікар загальної практики або
медсестра визначать, що ваш
ризик інсульту є високим, вам
слід отримати антикоагулянт,
щоб зменшити ризик інсульту.
Важливо продовжувати
прийом антикоагулянтів для
зменшення ризику інсульту.

ДІАБЕТ

Що це таке? Робота серця
у фібриляції передсердь є
нерегулярною і може бути
надзвичайно швидкою.
Чому це представляє ризик?
Може трапитися так, що серце
не звільняється від крові при
кожному серцебитті, і може
утворитися згусток у крові,
що залишилася. Згусток може
дійти до мозку і викликати
інсульт.
Як мені знати чи у мене
фібриляція передсердь?
Ви можете відчути, що ваше
серце б’ється швидко, але у
більшості осіб немає симптомів.
Ваш лікар може переглянути
вас і спрямувати на додаткові
обстеження.

Діабет майже подвоює ризик
інсульту.
Що це означає? Діабет
означає, що ваше тіло не може
правильно всмоктувати цукор
з крові.
Чому це створює ризик?
Занадто багато цукру в
крові може призвести до
пошкодження кровоносних
судин і нервів. Це підвищує
ризик розвитку інсульту
та зупинки серця, а також
ампутації, сліпоти та ниркової
недостатності.
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Як мені знати, що у мене
діабет? У Вас , можливо,
немає симптомів, але діабет
може вплинути на частіше
сечовипускання і почуття
сильної втоми і спраги.
Діабет та попередній діабет
підтверджуються аналізами
крові.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНУ

Що мені можна зробити
у зв'язку із цим? Особам
із цукровим діабетом 1
типу зазвичай потрібна
інсулінотерапія. Деякі особи з
діабетом 2 типу повинні лише
змінити харчування, тоді як
іншим необхідні ліки або
лікування інсуліном. Лікування
інших станів здоров'я, від
котрих ви можливо страждаєте
і вибір здорового способу
життя, таких як втрата ваги,
допоможе вам зменшити ризик
інсульту.

Високий рівень холестерину,
як правило, не має симптомів,
але це головний фактор
ризику інсульту.
Що це таке? Холестерин є
важливою речовиною в нашому
організмі, але якщо у вас
занадто багато холестерину в
крові, може захворіти серце і
настати інсульт.
Чому це створює ризик?
Надмірна кількість холестерину
в крові може призвести до
заторів і звуження кровоносних
судин (атеросклероз). Це може
призвести до утворення згустку
та викликати інсульт або
серцевий напад.
Як мені знати, що у
мене
високий
рівень
холестерину? Аналіз крові у
лікаря або фармацевта.
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ранньої смерті від хвороб
серця або інсульту у вашій
сім'ї. Його можна лікувати
холестеринознижуючими
препаратами.
Що мені можна зробити у
зв'язку із цим ? Результат
рівня холестерину може
використовуватися для
розрахунку ризику інфаркту
та інсульту. Якщо ризик є
високим, ви можете спробувати
внести зміни в спосіб життя,
такий як втрата ваги, бути
більш активним та здоровше
харчуватися.
Ліки під назвою статини
часто використовуються для
зниження високого рівня
холестерину і, як практика
показала, зменшують шанси
на інсульт.
Деякі особи народжуються з
високим вмістом холестерину.
Це спадковий стан, що
називається сімейною
гіперхолестеринемією (FH).
Це може призвести до того,
що особи вмирають у віці
20-ті або 30-ті роках, тому
суттєво важливо перевірити,
чи знаєте ви про випадки

ІНШІ ЗАХВОРЮВАННЯ,
ПОВ'ЯЗАНІ З ІНСУЛЬТОМ
Серповидно-клітинна
хвороба (SCD)
Чверть осіб із серповидноклітинною анемією (SCD) мають
інсульт до досягнення віку 45
років. Серповидна-клітинна анемія
в основному впливає на людей
африканського, африканськокарибського, азіатського та
середземноморського походження.
Це підвищує ризик інсульту,
тому що еритроцити змінюють
форму, збільшуючи ймовірність
оформлення згустку.
Жіноча контрацепція та
гормонотерапія
Деякі оральні контрацептиви та
замісна гормонотерапія (ЗГТ)
можуть спричинити підвищений
ризик інсульту у жінок. Тому слід
приймати цю терапію тільки в
тому випадку, якщо у вас дуже
низький ризик інсульту. Якщо у вас
високий кров'яний тиск, мігрень
або інсульт, вам, можливо, не
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пропонується це. Куріння, надмірна
вага або якщо у вас більше 35
років, також може
збільшити ризик
інсульту під час
користання замісної
гормонотерапії.
Ризик інсульту
внаслідок засобів контрацепції
або замісної гормонотерапії дуже
низький, тому, якщо вас це турбує,
не припиняйте терапію, перш ніж
поговорити з лікарем. Запитайте
про ризик і найкращий спосіб
контрацепції або гормональної
терапії у вашому випадку.
Стрес, тривога і депресія
Якщо у вас виникає стрес, якщо
ви страждаєте на тривогу або
депресію, ви можете мати
підвищений ризик інсульту.
Невідомо, чому це саме так,
але однією з причин може бути
те, що важче піклуватися про
здоров'я, якщо у вас депресія
або коли під сильним тиском.
Спробуйте знайти підтримку
емоційних проблем від друзів
або професіоналів та розглянути
питання про вибір здорового
способу життя, який може
допомогти вашому загальному
добробуту.

Обструктивний апное уві
сні (OSA)
Розлад сну, який називається
обструктивним апное сну
(OSA), пов'язаний з інсультом.
Обструктивний апное уві сні
припиняє дихання під час сну.
Деякі особи з обструктивним
апное храплять, але не
кожен. Можливо, ви часто
прокидаєтесь вночі, ви
відчуваєте себе дуже сонним
протягом дня. Поговоріть зі
своїм лікарем, якщо ви думаєте,
що у вас є обструктивний
аплое.
Як перевірити ваше
здоров'я
Усі стани здоров'я, згадані тут,
можуть статися у будь-який
час. Отже, навіть якщо ви
почуваєте себе здоровим,
регулярно перевіряйте стан
здоров'я.
Якщо вас турбує
ваше
здоров'я,
зверніться
до
лікаря.
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ЦЕ Є ІНСУЛЬТ
Інсульт - це атака на головний
мозок. Це трапляється, коли
постачання крові до мозку
переривається, і вбиваються
клітини головного мозку.

Пошкодження мозку може
вплинути на роботу тіла. Це
також може змінитися спосіб
вашого роздумування або як
ви себе почуваєте.

Існують два голові види інсульту

1. Ішемічний: через заблоковану
кровоносну судину в мозку
Ішемію часто називають інфарктом,
викликаним згустком.

2. Геморагічний : через кровотечі
в мозку або навколо нього
Геморагічний інсульт часто
називається кровотечею.
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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ІНСУЛЬТУ
Важливо знати, як розпізнати загальні ознаки інсульту у вас чи
в когось іншого. Найкращий спосіб зробити це – ШВИДКИЙ
FAST тест.

ШВИДКИЙ FAST ТЕСТ
Face / Обличчя:
Чи може людина посміхнутися? Чи
обличчя опустилося з одного боку?

Arms / Руки:
Чи може людина підняти обидві руки і
тримати їх у такому положенні?

Speech / Вимова:
Чи може людина чітко говорити і зрозуміти,
що ви говорите? Чи мова незрозуміла?

Time / Час:
Якщо ви помічаєте будь-який з цих трьох
ознак, прийшов час подзвонити 103.
ШВИДКИЙ
Тест
FAST
допомагає
виявити
три
найпоширеніші
симптоми

інсульту. Проте є й інші ознаки,
які слід завжди серйозно
брати до уваги.
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Вони включають:

Раптова слабкість або затерплість на одній
стороні тіла, включаючи ноги, руки або ступні

Труднощі в пошуку слів чи вимова у чітких
реченнях

Раптове розмиття зору або втрата зору на одне
око або обидва ока

Раптова втрата пам'яті або розгубленість,
запаморочення або раптове падіння.

Раптовий та сильний головний біль.

Інсульт може статися будь-кому, у будь-якому віці. Кожна
секунда важлива. Якщо ви виявите будь-який з цих ознак
інсульту, не гайтe часу. Зателефонувати негайно 103
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TIA АБО МІНІ-ІНСУЛЬТ

НЕГАЙНЕ ЛІКУВАННЯ
ІНСУЛЬТУ

ТІА (транзиторна ішемічна
атака) така ж сама як інсульт, за
винятком того, що симптоми
тривають короткий час, до 1
години. При ТІА кровоносна
судина в мозку блокується,
але короткочасно. Симптоми
однакові, як у випадку
повного інсульту. Неможливо
з'ясувати, чи хтось має ТІА
або повний інсульт, коли
симптоми вперше з'являться,
тому не чекайте і негайно
зателефонуйте 103.

Коли хтось має підозру на
інсульт, його слід доставити
до лікарні швидкою медичною
допомогою. Суттєво важливо,
щоб інсульт лікувався якомога
швидше. Протягом кількох
годин після інсульту необхідно
давати ліки для розбиття
і видалення згорток, тому,
якщо ви підозрюєте інсульт,
негайно зателефонуйте 103.
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ДЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ТА ІНФОРМАЦІЮ
Одеське суспільство
неврологів.
Контактна особа
Звягіна Ліля Аркадіївна,
Телефон
0673834375
Одеса, вул. Суднобудівна
1, Одеський обласний
клінічний медичний центр

Stroke aсоціація є провідною благодійною організацією у
Великобританії, що присвячена боротьбі з інсультом. Ми покладаємось
на пожертвування для фінансування досліджень, спрямованих
на порятунок життя та послуг, життєво необхідних людям, які
постраждали від інсульту.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зателефонуйте
на нашу довідкову лінію +44 303 3033 100 або відвідайте
наш веб-сайт stroke.org.uk. Щоб отримати відгук про
наші публікації, надішліть нам електронний лист на адрес
feedback@stroke.org.uk.
Stroke aсоціація зареєстрована як благодійна організація в Англії та
Уельсі (№ 211015) та у Шотландії (SC037789). Також зареєстрована у
Північній Ірландії (XT33805), Острові Мен (№ 945) та Джерсі (НПО 369).
Ілюстрації: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Studio Mzlaki, Beograd

