


НАСТУПНІ КРОКИ ПІСЛЯ 
IНСУЛЬТУ  

Інформація для осіб, які перенесли інсульт



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. 
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ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ 
ІНШОГО ІНСУЛЬТУ

ДЕ ОТРИМАТИ 
ДОПОМОГУ ТА 
ІНФОРМАЦІЮ

У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ:

РОЗУМІННЯ ІНСУЛЬТУ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ

ПІДТРИМКА ПІСЛЯ 
ВИХОДУ З ЛІКАРНІ

НАСОЛОДЖУВАННЯ 
ЖИТТЯМ ПІСЛЯ 

ІНСУЛЬТУ
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МИ ТУТ ДЛЯ ВАС

Одеське неврологічне 
суспільство,

Контактна особа - Звягіна 
Л.А.,

Телефон 0673834375, 

Одеса, Суднобудівна 1, 

Одеський обласний 
клінічний медичний центр.

ПРО ВАС

Після інсульту вам потрібна 
інформація та підтримка, 
незалежно від того, чи ви 
відчуваєте повністю відновлено 
або у Вас інвалідність. Ця 
інструкція надає корисну 
інформацію всім, хто зазнав 
інсульт, з підказками про те, до 
кого звернутися за допомогою, 
у разі потреби.

РОЗУМІННЯ ІНСУЛЬТУ 

Інсульт - це атака на головний 
мозок. Це трапляється, коли 
постачання крові до мозку 
переривається, і вбиваються 
клітини головного мозку. 

Пошкодження мозку може 
вплинути на функціонування 
тіла. Це також може  змінитися 
спосіб вашого роздумування 
або як ви себе почуваєте.
Є два основних типи 
інсульту:

1. Ішемічний: через 
заблоковану кровоносну 
судину в мозку

2. Геморагічний : через 
кровотечі в мозку або 
навколо нього

Ішемію часто називають 
інфарктом, викликаним 
тромбом.

Геморагічний інсульт часто 
називається кровотечею.
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Різні назви для 
геморагічного інсульту

Геморагічний інсульт іноді 
називається кровотечею в 
мозку, субарахноїдальним 
крововиливом або
внутріцеребральною 
кровотечею.

TIA або міні-інсульт

ТІА (транзиторна ішемічна 
атака) то ж саме, що й інсульт, 
за винятком того, що симптоми 
тривають короткий час. При 
ТІА кровоносні судини в мозку 
блокуються, але блокада сама 
очищається. TIA також відомий 
як міні-інсульт, і деякі особи 
це вважають запамороченням. 
Однак, ТІА є основною ознакою 
попередження інсульту.

НАСЛІДКИ ІНСУЛЬТУ

Кожен інсульт особливий.  
Наслідки інсульту залежать 
від того, що діється у мозку і 
наскільки його ушкоджено.

Деякі наслідки інсульту:

Рух і рівновага:

Слабкість по одній стороні 
тіла,

Проблеми з балансом і 
ходьбою,

Труднощі з керуванням ніг, 
ступенів, рук і кисть.

Інші фізичні проблеми:

Проблеми з ковтанням,

Втрата контролю кишечника 
та сечового міхура,

Втома: втома, яка не зникає 
після перерви,

Біль у м'язах і суглобах.
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Роздуми та спілкування:

Проблеми з пам'яттю, 
концентрацією та вирішенням 
проблем,

Проблеми вимови, розуміння, 
читання та писання,

Просторове нехтування: 
відсутність усвідомлення 
речей, з одного боку.

Сенсорні проблеми:

Проблеми зі зором, 
включаючи подвійне бачення, 
високу чутливість до світла та 
втрату частини поля зору,

Затерпіла шкіра і 
поколювання.

ПРИХОВАНІ НАСЛІДКИ

Інсульт може мати "приховані" 
наслідки, такі як емоційні 
проблеми та втома. Це також 
може трапитися з особами, 
які не мають інших проблем зі 
здоров'ям або розладами після 
інсульту.

Особиста розповідь: втома

"Зателефонував я до служби 
допомоги Stroke Helpline бо 
у мене сил не було. Жінка з 
того боку мені сказала "Та, це 
зовсім нормально." Це було 
величезне полегшення.”

Річард, пережив 
інсульт.  

Афазі́я

Розлад мовлення, який 
може виникнути внаслідок 
локального ураження 
кори головного мозку, що 
асоціюється з відповідною 
мовною діяльністю. Афазіу 
айчастіше спричиняє  інсульт. 
Незважаючи на тип ураження, 
основною проблемою при афазії 
є знаходження потрібного 
слова.
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Зміни поведінки

Поведінка деяких осіб 
змінюється. Вони можуть 
змінити свої звички і 
почати пити чай, а не каву, 
наприклад. Деякі особи 
стають дуже дратівливими 
або розмовляють і діють не 
роздумуючи.

Багато наслідків інсульту є 
тимчасовими 

Ви можете краще почуватися 
в перші дні та тижні після 
інсульту. Деякі наслідки 
тривають довше. Вам можливо 
знадобитися реабілітація, 
щоб відновитись.

ЕМОЦІЙНІ НАСЛІДКИ 
ІНСУЛЬТУ

Після інсульту у багатьох осіб 
є почуття, такі як потрясіння, 
гнів, провина та горе. Як 
правило, після інсульту у 
них виникають емоційні 

проблеми, такі як тривога та 
депресія. Особа може важко 
говорити про свої почуття, але 
її може допомогти розмова 
з близькою особою або 
психологом.

Емоційність

Деяким особам важко 
контролювати почуття після 
інсульту. Це називається 
емоційністю. Це означає, 
що ви можете сміятися або 
плакати нестримно, іноді без 
причини.

Особиста історія: 
емоційність

"Особливо, коли я втомлений, 
я можу сміятися безупинно з 
приводу, які не так веселі - це 
сміх, змішаний із плачем, що 
є дуже дивно".

Джош, він пережив 
інсульт
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ВПЛИВ НА ВІДНОСИНИ

Інсульт вражає людей у 
оточенні. Вони часто відчувають 
тривогу і шок. Відносини 
можуть змінюватися, і хвороба 
чи інвалідність можуть змінити 
роль членів сім'ї.

Вашим друзям і родині 
важко зрозуміти, через що ви 
проходите, тому постарайтеся 
поговорити з ними про те, як 
ви почуваєтесь, якщо можете.

Багато людей кажуть, 
що інсульт вплинув на їх 
сексуальне життя. Це може 
бути через фізичний та 
емоційний вплив інсульту. 
Людям часто важко говорити 
про це, але це не те, чому б ви 
почувалися неприємно. 

ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ
Не бійтеся шукати допомоги 
в емоційних, сексуальних 
проблемах та стосунках, в 
тому числі поведінкових змін. 
Відвідайте свого лікаря. 

Особиста історія: депресія

"Я постійно думала:" Чому це 
сталося зі мною? "І я стала 
дуже, дуже пригніченою. 
Майже негайно я зв'язалася 
з консультаційним центром."

Сілія, пережила 
інсульт

ВІДНОВЛЕННЯ СТАНУ 
ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Після інсульту головний мозок 
і тіло потребують часу для 
вилікування. У перші кілька 
тижнів деякі люди відчувають 
себе дуже втомленими і 
заплутаними. 

Кожен відновлюється 
по-різному. Деякі особи 
відновлюються повністю. Інші 
особи матимуть проблеми з 
здоров'ям чи інвалідністю.

Швидкість відновлення

Відновлення відбувається 
найшвидше в перші кілька 
місяців. Після цього прогрес 
може бути уповільнений. 
Однак, стан людей може 
продовжувати покращуватися 
місяцями або роками.
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Особиста історія: 
відновлення стану здоров’я

"Я все ще повільно відновлююся 
через 10 років."

Алан, пережив 
інсульт

Нейропластичність

Можливо можете почути 
слово нейропластичність. 
Це означає спосіб, на котрий 
мозок може відновитись після 
пошкодження. Мозкові клітини 
не можуть бути відновлені, але 
інші частини мозку можуть стати 
переважаючими. Це означає, що 
ви можете відновити навички, 
такі як ходьба, розмова та 
встановлення рівноваги тіла. 

У цьому процесі допомагає, 
якщо ви робите реабілітаційні 
вправи.

РОЗУМІННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Реабілітація означає, що ви 
намагаєтеся відновити функцію 
максимально наближену до 
нормального і пристосовуетесь 
до інвалідності. Основна увага 
приділяється можливості 
виконувати звичайні дії в 
повсякденному житті та 
допомогти вам спілкуватися, 
рухатися та бути максимально 
незалежними.

Ви повинні почати реабілітацію 
незабаром після інсульту. Ви 
можете почати в лікарні, і вам 
потрібно продовжувати вдома, 
якщо вам це потрібно.
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ВИДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ:

Робоча терапія: 
це допоможе вам ознайомитися з повсякденними 
навичками, такими як одягання та рух.

Фізіотерапія: 
допомагає вам рухатися і підтримувати 
рівновагу. Вона зміцнює м'язи і покращує 
рух, рівновагу і координацію.

Мова та мовна терапія: 
це може допомогти вам покращити вимову, 
а також допоможе легше їсти та пити. 

Психологічна терапія: 
лікує емоційні проблеми та проблеми 
з пам'яттю та мисленням.

Підтримка дієтою: 
Дієтолог старається про те, щоб отримати 
їжу та напої, які вам потрібні. Дієтолог може 
допомогти, якщо вам важко харчуватися.

ЯК ФУНКЦІОНУЄ РЕАБІЛІТАЦІЯ

Під час реабілітації працюйте з 
терапевтами. Терапевт дає повну 
оцінку та розробляє лікування, 
яке відповідає вашим потребам. 
Разом встановлюєте цілі, які 
хочете осягти. Розроблаєте 
плани щодо досягнення цілей. 

Залежно від типу терапії вам 
може знадобляться вправи. 
Ви можете працювати над 
створенням витривалості або 
вивченням нових способів, за 
допомогою яких ви можете 
щось робити.
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Поради до реабілітації 

Ті, хто пережив інсульт, 
розповідають нам, що це 
може зайняти багато зусиль 
та рішучості продовжувати 
реабілітацію. Це може бути 
дуже складна робота, як 
фізична, так і розумова, але 
багато хто вважають корисним 
зробити важливі досягнення в 
розмовній, пішохідній (ходінні) 
та інших ключових навичках.

Ті, хто пережили інсульт і фахівці 
діляться своїми порадами 
щодо того, як залишатись 
позитивними та мотивованими:

Знайти помічників
Вправа може бути дуже 
складною роботою, 
тому зверніться за 
допомогою до членів 

сім'ї або друзів. За допомогою 
інших людей вам дійсно може 
бути простіше регулярно 
тренуватися та домогтися 
успіху.

Збережіть позитивність

Деякі, хто переніс 
інсульт, говорять, що 
позитивне ставлення 

може допомогти вам досягти 
успіху в реабілітації.

Продовжуйте рухатися

Спробуйте включити 
рух або вправи в 
повсякденні завдання.

Встановіть цілі

Встановлення досягших цілей 
дає вам почуття 
успіху, коли ви їх 
осягнете.

Реєструйте покращення

Якщо ви регулярно 
фіксуєте свою 
діяльність, це 
дає Вам змогу 

побачити, наскільки добре 
Ви просуваєтесь. Спочатку 
ви не зможете пройти багато 
реабілітації. Коли будете 
відчувати себе сильніше, то 
зможете зробити більше.
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ПІДТРИМКА ПІСЛЯ 
ВИХОДУ З ЛІКАРНІ

Якщо ви вже деякий час 
перебували в лікарні, 
повернення додому може 
стати чудовим полегшенням. 
Але для когось, хто йде 
додому, це страшно.

Процес виходу з лікарні 
повинен надати вам всю 
необхідну підтримку. Ви і 
ваша сім'я також можете бути 
задіяні в плануванні виходу з 
лікарні. 

План виходу включає:

Реабілітацію,

Медичне лікування,

Догляд у домашніх умовах,

Обладнання, яке вам 
можливо потрібне,

Спостереження.

РАННІЙ ПІДТРИМАНИЙ 
ВИХІД

Можливо, ви зможете покинути 
лікарню незабаром після 
інсульту, доки ви зможете 
пересуватися від ліжка до крісла 
та маєте безпечне домашнє 
оточення, де ви можете піти. 
Реабілітація продовжується 
вдома.

Перегляд ваших потреб

Близько шести місяців після 
того, як ви вийшли з лікарні, 
ви повинні переглянути, 
скільки ваш стан покращився. 
Таким чином підтверджуєте, 
що ви отримуєте справжню 
підтримку, якщо ваші потреби 
змінилися. Зверніться до 
свого лікаря.
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ОСОБИ, КОТРІ ВАС 
ПІДТРИМУЮТЬ ПІСЛЯ 
ВИХОДУ З ЛІКАРНІ

Ваш лікар загальної практики 
це особа, до котрої ви 
звертаєтеся, коли справа 
доходить до проблем зі 
здоров'ям або просити 
підтримки. 

Вам може знадобитися 
підтримка терапевтів, таких 
як фізіотерапевти та всебічні 
терапевти.

У вашій громаді можливо 
є медсестра, яка 
спеціалізована на інсульті.

Можливо, у вас є соціальний 
працівник.

РОЗМІЩЕННЯ

Якщо після інсульту у вас є 
інвалідність, можливо, вам 
доведеться внести деякі 
зміни в свій будинок, щоб ви 
могли жити самостійно. Це 
може означати налаштування 
ванної кімнати або кухні. 
Деяким особам потрібно знайти 
новий будинок з додатковою 
підтримкою. Ваш соціальний 
працівник може допомогти вам 
розглянути варіанти.

Це може включати:

Захищене житло: незалежне 
житло з певною допомогою, 
така як супервізор або 
система попередження,

Житлове забезпечення: 
може надати базову особисту 
допомогу або догляд за 
хворим.

ФІНАНСОВИЙ ВПЛИВ 
ІНСУЛЬТУ

Інсульт може мати великий 
фінансовий вплив на вас і 
вашу сімю.

Призупинка у роботі

Якщо ви працюєте, ви можете 
бути на лікарняних, поки ви 
відновлюєтеся. Деякі страхові 
поліси включають покриття 
важких захворювань. 
Можливо, ви можете подати 
запит на державну підтримку. 
Деякі люди нервують тому що 
просять державної допомоги, 
але ця допомога й існує, 
щоб допомогти всім, хто це 
потребує.
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Інвалідність

Якщо у вас інвалідність, існує 
відповідна допомога, яка 
доступна, для отримання 
додаткової інформації 
зв'яжіться з органами 
соціального захисту.

Догляд

Якщо ваш стан вимагає 
стороннього догляду. також 
звернться до органів соціальної 
безпеки. Тут враховуються ваші 
потреби в догляді та фінансова 
підтримка сплати витрат на 
догляд. Оцінку проводять 
місцеві соціальні служби.

Догляд

Якщо ваш стан вимагає 
стороннього догляду. також 
звернться до органів соціальної 
безпеки. Тут враховуються ваші 
потреби в догляді та фінансова 
підтримка сплати витрат на 
догляд. Оцінку проводять 
місцеві соціальні служби.

НАСОЛОДЖУВАННЯ 
ЖИТТЯМ ПІСЛЯ 
ІНСУЛЬТУ

З часом ви знайдете свої 
особисті цілі, які хочете 
досягти. Відновлення організма 
та реабілітація може бути 
довготривалим процесом, але 
багато хто у кого стався інсульт 
вважають, що вони знайшли 
нові способи насолоджуватися 
життям після інсульту.
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БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ І 
ЗДОРОВІ

Емоційний добробут

Одним із способів покращення 
емоційного самопочуття є 
виконання фізичних вправ. 
Вправи випускають хімікати 
у мозок, які впливають на 
краще самопочуття. Зв'язок із 
друзями та родиною допомагає 
уникнути відчуття ізоляції.

Не затримуйте емоції - 
спробуйте розповісти про них. 
Творчі активності та заходи, 
такі як музика та мистецтво, 
також дозволяють висловити 
свої почуття. Як правило, 
існують емоційні проблеми 
після інсульту. 

Якщо у вас є такі проблеми, 
як тривога чи депресія, 
зверніться до лікаря за 
допомогою.

Проводьте цікаве життя

Беріть участь у заходах, які 
вам подобаються. Задайте 
собі завдання спробувати нові 
речі та знайомитися із новими 
людми.

Ви можете отримати 
підтримку від інших 
осіб, які перенесли 
інсульт. 

Зв’яжіться з контактною 
особою асоціації

0673834375
Звягіна Лілія Аркадіївна

і дізнайтеся, які незалежні 
асоціації та гуртки призначені 
для осіб, які мали інсульт у 
вашій країні. Перехід до групи 
може дати вам нову мету і 
дозволить вам створювати нові 
дружні стосунки.
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РОБОТА
Закон про рівність захищає осіб 
з обмеженими можливостями 
на роботі, і ваш роботодавець 
зобов'язаний допомогти Вам 
зберегти робоче місце, якщо 
це можливо. Ви, можливo, 
маєте право на оплату та іншу 
підтримку, щоб допомогти 
вам повернутися на роботу.

Слово фахівця: робота

"У нас були особи, які 
повернулися до роботи навіть 
із серйозними проблемами 
після інсульту - вони молодці."

Колін, консультант 
у справах інсульту

ВОДІННЯ ТА РУХ
Ви за законом не маєте права 
керувати автомобілем або 
мотоциклом через місяць 
після інсульту або TIA (міні-
інсульту). Перш ніж розпочати 
керування знову, ви повинні 
повідомити про це Агентству 
про видачу водійських прав 
та техпаспортів, якщо ваша 
здатність до руху постраждала 
від інсульту. Якщо у вас була 
якась операція на мозку 
або приступи, вам потрібно 

буде негайно повідомити 
про це агенство з питань 
видання водійських прав та 
техпаспортів.

Якщо ви водій міського або 
міжміського автобуса або 
вантажного автомобіля, 
ви повинні сповістити 
про це Агентство про 
видачу водійських прав 
та техпаспортів, як тільки 
зазнаєте інсульт або ТІА. 

Передбачені наклейки для 
машин осіб з обмеженими 
можливостями допомагають 
Вам рухатись легше, 
дозволяючи вам паркуватися 
в зручних місцях.

Місцеві спілки мають програми 
громадського транспорту, і ви 
можете отримати дешевший 
проїзд на залізничному 
транспорті, якщо у вас є квиток 
на перевезення інвалідів.
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ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ 
ІНШОГО ІНСУЛЬТУ

У кожного є інший ризик 
інсульту, який залежить від тіла 
та способу життя. Основними 
факторами ризику інсульту є:

1. Вік

Старіння артерій, які  
природно, стають 
жорсткішими, і це 
підвищує ймовірність 
того, що вони можуть 
бути заблоковані. 

2. Проблеми із здоров’ям

Деякі проблеми зі здоров'ям 
збільшують ризик інсульту.

ТІА та інсульт: якщо у вас був 
ТІА (міні інсульт) або інсульт це 
означає, що у вас підвищений 
ризик інсульту. Але ви 
можете вживати заходів для 
зменшення ризику.

Інші передумови, які 
підвищують ризик інсульту:

Високий кров'яний тиск

Фібриляція передсердь 
(неправильна робота серця)

Діабет

Високий рівень 
холестерину
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3. Спосіб життя

Ризик інсульту може 
збільшити те, що ми робимо 
в повсякденному житті, у тому 
числі:

Куріння,

Надмірна вага,

Занадто багато 
алкоголю,

Занадто мало фізичної 
активності,

Нездорова їжа.

4. Родинна історія хвороби

Інсульт  може бути 
успадкованим. Отже, швидше 
за все, вірогідність виникнення 
інсульту буде більша, якщо у 
вашої родини вже був інсульт. 

5. Етнічна приналежність

Інсульт частіше зустрічається 
з чорними людьми з 
африканських та карибських 
сімей. Також зустрічається 

частіше у осіб з країн Південної 
Азії, з таких як Індія, Пакистан 
та Бангладеш.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 
ІНСУЛЬТУ

Важливо, щоб ви попросили 
свого лікаря докладніше 
пояснити вам про ризик від 
інсульту у вашому випадку, 
щоб ви знали, які кроки ви 
можете вжити для зменшення 
ризику.

Коли у Вас діагностується 
інсульт або TIA (міні-інсульт), 
лікарі постараються з'ясувати, 
що інсульт викликало. 

Дадуть Вам терапію для 
зменшення шансів на інший 
інсульт. Наприклад, якщо у 
вас високий кров'яний тиск, 
вони дають вам терапію для 
його тримання під контролем, 
що одночасно знижує ризик 
інсульту.



17Наступні кроки після інсульту

Загалом, приблизно одна з 
чотирьох осіб буде мати інший 
інсульт протягом наступних 
п'яти років. Другий інсульт, 
швидше за все, станеться за 
перші 30 днів. Тому важливо 
приймати зазначену терапію. 
Важливо також приймати 
терапію на довгостроковій 
основі, щоб ви могли зняти 
ризик на найбільш низький 
рівень. 

Відомо, що близько 90% 
випадків інсульту пов'язані 
із станом здоров'я, якого 
можна лікувати або пов'язане 
з способом життя, таке як 
куріння. Якщо ви знаєте, що у 
вас є деякі з факторів ризику, 
перераховані тут, ви можете 
зменшити ризик наступними 
процедурами та зробити деякі 
кроки у напрямку здорового 
способу життя. 

Віч-на-віч із 
невизначеністю

Невизначеність є складовою 
інсульту. Багато людей 
турбується про власне майбутнє. 

Це занепокоєння може 
призвести до тривожності та 
депресії. Якщо ви занадто 
занепокоєні, зв'яжіться зі своїм 
лікарем. 

КРОКИ, ЯКІ МОЖНА 
ЗРОБИТИ

Ваш лікар загальної практики 
може дати вам ідеї та підтримку 
у зменшенні ризику. Одним з 
кращих способів зменшення 
ризику інсульту є лікування 
захворювань, пов'язаних з 
інсультом. 

Після ішемічного інсульту 
або ТІА (міні- інсульт) : 
антиагрегаційні препарати 
(ліки) зменшують ризик 
утворення другого наступного 
іншого тромбу, зменшуючи 
клейкість крові.
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Високий 
кров'яний 
тиск: 

Існує кілька різних типів ліків 
для лікування підвищеного 
артеріального тиску. Ви, 
можливо, чули про діуретики, 
блокатори кальцієвих каналів, 
інгібітори АПФ та бета-
блокатори. Етапи, пов'язані 
з здоровим способом життя, 
включають в себе припинення 
куріння, зменшення вживання 
алкоголю та більшу фізичну 
активність.

Фібриляція 
передсердь  
(неправильна 
робота серця):  

Численні ліки (препарати) 
з а с то с о в у ю т ь с я  д л я 
відновлення нормальних 
серцевих ритмів або контролю 
роботи серця. Антикоагулянти 
можуть застосовуватися для 
зменшення ризику утворення 
згустків. Іноді хірургічне 
втручання використовується 
для відновлення нормального 
серцебиття.

Діабет: 

Лікування може 
включати ліки для 

контролю цукру в крові та ін'єкції 
інсуліну. Здорове харчування, 
втрата ваги та фізичні вправи 
можуть допомогти вам 
регулювати рівень цукру в крові. 
Особи із цукровим діабетом 
повинні мати регулярні медичні 
огляди, включаючи контроль 
рівня цукру в крові, здоров'я 
очей та стоп.

Високий рівень 
холестерину: 

Статини є основний 
тип препаратів, 

які використовуються для 
зниження рівня холестерину 
в крові. Здорове харчування, 
фізичне навантаження та 
припинення куріння також 
можуть допомогти знизити 
рівень холестерину.

Пам'ятайте, не припиняйте 
терапію, попередньо не 
розмовляючи з вашим лікарем.
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КРОКИ ДО ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ

Фізична активність і хороше 
харчування зменшують ризик 
наступного інсульту. Здоровий 
спосіб життя може допомогти 
вам керувати станами здоров’я, 
як високий кров'яний тиск, 
діабет та високий рівень 
холестерину, що, у свою чергу, 
знижує ризик виникнення 
інсульту. 

Такі кроки, як здорове 
харчування, припинення 
куріння, зменшення споживання 
алкоголю та більша фізична 
активність, можуть допомогти 
зменшити ризик.

Припинення куріння

Куріння подвоює шанси на 
інсульт, тому варто звернути 
увагу і попросити пораду як 
кинути куріння. Як тільки ви 
кинете курити, ризик інсульту 
починає знижуватися.

Здорове харчування

Їжте багато овочів, фруктів та 
домашньої їжі, якщо можете, 
тому що в ній зазвичай менше 
жиру і солі, ніж у готових 
стравах та різного роду 
печивах. 

Менше споживання солі може 
допомогти контролювати 
артеріальний тиск, а менше 
вживання жиру може 
допомогти у схудненні.

Будьте більше у русі

Будьте в русі наскільки це 
можливо. Спробуйте ходити 
півгодини на день, якщо 
можете. Прогулянки протягом 
півгодини щодня можуть 
вдвічі знизити ризик інсульту. 
Якщо ви можете, спробуйте 
продовжувати ходити вдома. 
Проста ходьба по кімнаті 
на кожні 20 хвилин може 
зменшити ризик інсульту.

Особиста розповідь: будьте 
активні!
"Невеликий рух може Вас 
довести далеко. Робіть те, 
що ви можете зробити вдома, 
прогуляйтися".

Михайло, пережив 
інсульт
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Вживайте менше 
алькоголю

Ви можете зменшити ризик 
інсульту, якщо будете пити 
менше. У Великій Британії уряд 
рекомендує, що найкраще для 
збереження низького ризика 
внаслідок впливу алкоголю 
на здоров'я, не пити більше 
14 одиниць на тиждень. Межа 
однакова для чоловіків і жінок.

Керування вагою

Збереження здорової ваги 
знижує ризик інсульту. Втрата 
ваги також може допомогти 
вам контролювати високий 
кров'яний тиск і регулювати 
рівень цукру в крові, якщо у 
вас діабет. 

Розпочніть
Для отримання практичних порад щодо зміни у напрямку 
здорового способу життя, а також для індивідуальної допомоги 
для припинення куріння, схуднення і зменшення споживання 
алкоголю, зверніться до свого лікаря.
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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ІНСУЛЬТУ

Важливо знати, як визначити загальні ознаки інсульту у себе 
чи в когось іншого. Найкращий спосіб зробити це – ШВИДКИЙ 
тест FAST.

ШВИДКИЙ тест FAST допомагає виявити три найпоширеніші 
симптоми інсульту. Однак, є й інші ознаки, які слід завжди 
поважати.  

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 FAST ТЕСТ
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Вони включають:

Раптова слабкість або затерплість однієї стороні 
тіла, включаючи ноги, руки або ступні

Труднощі в пошуку слів чи вимови у чітких реченнях

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

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

Раптовий, сильний головний біль.

Інсульт може статися з будь-яким, у будь-якому віці. Кожна 
секунда важлива. Якщо ви виявите будь-яку з цих ознак 
інсульту, не гайте часу. Зателефонувати негайно 103.

Що робити, якщо симптоми проявилися більше 24 годин 
тому

Якщо у  вас  сталося 
запаморочення, що, можливо, 
була TIA (міні-інсульт) більше, 
ніж день тому, зателефонуйте 
до свого лікаря і попросіть 
терміновий медичний огляд. 

Ви також можете поїхати до 
найближчого пункта швидкої 
допомоги. ТІА є основна ознака 
інсульту. Тому необхідно 
отримати медичну допомогу, 
навіть якщо ТІА сталася у 
минулому періоді.
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ДІАГНОСТИКА ІНСУЛЬТУ 
ТА ЙОГО ПРИЧИНИ 

Інсульт діагностується шляхом 
обстеження та сканування 
мозку. Це показує якого виду 
інсульт і де він знаходиться в 
мозку.

Якщо інсульт викликаний 
згустком, сканування та інші 
тести використовуються для 
з'ясування того, чи прибув з 
зсередини мозку, або прибув 
від серця.

Якщо інсульт викликаний 
кровотечею, сканування 
може виявити проблеми з 
кровоносними судинами мозку.

Типи сканування

Комп'ютерна томографія (КT),

Магнітний резонанс.

Інші тести та перевірки

ЕКГ (ЕКГ): перевіряє роботу 
серця,

Доплер ультразвук: перевірка 
блокади в артеріях шиї,

Вимірювання артеріального 
тиску.

Аналіз крові 
використовується для 
перевірки

Згортання крові,

Цукру в крові,

Рівень холестерину. 

НЕГАЙНЕ ЛІКУВАННЯ 
ІНСУЛЬТУ

Лікування інсульту спрямоване 
на відновлення постачання крові 
до мозку. Це може зупинити 
подальше ушкодження мозку. 
Іноді це може означати, що 
симптоми покращуються або 
не погіршуються.
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Якщо у вас є згусток в мозку, 
лікарі іноді намагаються його 
видалити, використовуючи 
ліки для розбиття згустку 
(тромболізис). Тромбектомія 
- лікування, в якому згусток 
витягується з мозку. Це 
можливо лише в невеликій 
кількості лікарень у Великій 
Британії.

Якщо у вас є кров у мозку, 
лікарі можуть прооперувати, 
щоб зупинити кровотечу або 
зменшити тиск на мозок. Ви 
отримаєте ліки для контролю 
артеріального тиску.

ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ ЩЕ 
ОДНОГО ІНСУЛЬТУ

У лікарні лікарі намагаються 
попередити  наступний інсульт. 
Іноді вони оперують для 
видалення блокади в артеріях 
шиї (сонних артеріях).Вони 
використовують препарати для 
зниження артеріального тиску 
та зниження холестерину в 
крові. Вони також застосовують 
ліки, щоб зупинити утворення 
згустків крові. Вони включають 
антиагрегатні препарати, які 
працюють так, щоб ваша кров 
стала липкою. Антикоагулянти 
також знижують ризик 
утворення згустків.
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ДЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ТА ІНФОРМАЦІЮ 
у поліклініках, сімейних лікарів, неврологів.

Одеське неврологічне 
суспільство,

Контактна особа - Звягіна 
Л.А.,

Телефон 0673834375,

e-mail: liliyazv@i.ua

Одеса, 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 адресу 
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




