ПІДТРИМКА ОСОБАМ,
ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ

IНСУЛЬТ

Інформація для сім'ї, друзів та опікунів 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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Порада: читайте разом
Наслідки інсульту можуть
бути складним. Наші
посібники можуть допомогти
особі, яка зазнала інсульт.
Можливо, потрібно буде
повторити кілька разів.

МИ ТУТ ДЛЯ ВАС
Одеське Товариство
Неврологів, школа для
хворих, які перенесли
гостре порушення
мозкового кровообігу.

ІНСУЛЬТ: ЩО ПОТРІБНО
ЗНАТИ
Інсульт - це атака на мозок.
Це трапляється, коли
постачання крові в частині
мозку переривається і клітини
головного мозку вмирають.
Пошкодження клітин головного
мозку може вплинути на стан
організма, на структури мозку,
які відповідають за мислення
та рухи.
Є два основних типи інсульту:

Контактна особа
Звягіна Лілія Аркадіїіна
Телефон
0673834375
e-mail
liliyazv@i.ua

1. Ішемічний: через
заблоковану кровоносну
судину в мозку

ПРО ВАС
Якщо ви підтримуєте члена сім'ї
чи товариша після інсульту,
ця інструкція допоможе
вам зрозуміти, що сталося.
Пропонуються поради щодо
підтримки особам, які
пережили інсульт, і ідеї про те,
де шукати поради.

2. Геморагічний: через
кровотечі в мозку або
навколо нього
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Ви можете почути, що
ішемічним називається
інсульт, пов'язаний з тромбом.
Геморагічний інсульт часто
називають кровоточею в мозку.

TIA також відома як мініінсульт,
і
деякі
люди
помилково вважають це як
запаморочення. Але ТІА є
основною попереджувальною
ознакою інсульту.

РІЗНІ НАЗВИ ДЛЯ
ГЕМОРАГІЧНОГО
ІНСУЛЬТУ

КОЖЕН ІНСУЛЬТ
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ

Геморагічний інсульт іноді
називається
мозковою
кровотечею, субарахноїдальним
крововиливом або
інтрацеребральною
кровотечею.
TIA АБО МІНІ-ІНСУЛЬТ

TIA (транзиторна ішемічна
атака) така ж, як інсульт, за
винятком того, що симптоми
тривають коротше ніж 24
години. При ТІА кровоносна
судини в мозку блокуються, але
через короткий час кровообіг
відновлюється.

Після інсульту деякі люди
добре відновлюються. Проте
інсульт може призвести до
інвалідності, яка може бути
м'якшим або важчим. Інсульт
викликає більший діапазон
інвалідностей, ніж будь-який
інший стан. Проте, багато
з наслідків інсульту можна
лікувати і реабілітація може
допомогти пацієнтам одужати,
наскільки максимально це
можливо.
Порада:
Особа може виглядати
добре, але їй надалі все
ще потрібна допомога у
зв'язку із "прихованими"
наслідками інсульту.
РИЗИК ЧЕРГОВОГО ІНСУЛЬТУ

Шанс, що у особи може
виникнути черговий інсульт,
може
стати
головною
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турботою для особи, яка
пережила інсульт, а також її
сім'ї та друзів. Дослідження
нам говорить, що після
інсульту приблизно одна
з чотирьох осіб буде мати
черговий інсульт протягом
п'яти років. Наступний інсульт,
швидше за все, відбудеться у
наступні перші 30 днів.
Тому, коли у когось інсульт,
лікарі завжди перевіряють, чи
у особи є такі фактори ризику,
що підвищують вірогідність
виникненян інсульту.
Основні фактори, що
підвищують ризик інсульту,
є:
Високий кров'яний
тиск,
Фібриляція
передсердь
(неправильна
робота серця),
Діабет,
Високий рівень
холестерину.

Ці стани можна лікувати для
зменшення ризику інсульту.
Якщо у вас є один, або декілька
з цих начисленних факторів,
найкраще, що можна зробити
для зменшення ризику, - це
дотримуватися призначеної
терапії й лікуватись.
Також
може
отримати
рекомендації щодо змін
у способі життя, таких як
припинення куріння та втрата
ваги.
ЯК МОЖНА ДОПОМОГТИ
Ви можете підтримати особу,
щоб зменшити ризик чергового
інсульту,
допомагаючи
їм
підтримкою у дотриманні терапії
й лікуванні, яке їм призначено.
Якщо їм потрібно схуднути
або змінити дієту, можливо
їм потрібна певна практична
допомога.
Лікар
загальної
практики або спеціалізовані
медсестри можуть допомогти
комусь зрозуміти індивідуальні
причини ризику виникнення
інсульту та надати підтримку у
зменшенні ризику.
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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ІНСУЛЬТУ

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

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.
Тест FAST допомагає виявити три найпоширеніші симптоми
інсульту. Проте, є й інші ознаки, які слід завжди сприймати
серйозно.
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Вони включають:
раптову слабкість або затерпання 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,
раптову втрату пам'яті або заплутаність,
запаморочення або раптове падіння,
раптовий, 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 зволікайте. Негайно телефонуйте 103.
Що робити, якщо симптоми сталися понад 24 години тому
Якщо у вас сталося здоров'я або до місцевої
запаморочення (що, можливо, служби швидкої допомоги
була TIA (міні-інсульт) раніше та невідкладної допомоги.
ніж день тому, зверніться ТІА є основною ознакою
до свого лікаря та попросіть попередження інсульту, і тому
негайний медогляд. Ви необхідно отримати медичну
також можете звернутися допомогу, навіть якщо ТІА
до найближчої клініки відбулася у деякий минулий
Національної служби охорони час.
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НЕГАЙНЕ ЛІКУВАННЯ
ІНСУЛЬТУ

Коли з'явилася підозра на
інсульт, особа повинна бути
направлена в спеціальний
відділ по інсульту у лікарні.
Сканування мозку та інші
тести застосовуються для
діагностики інсульту та його
причин.

У випадку ішемічного інсульту
(через блокаду кровоносної
судини в мозку) - лікування
включає ліки для розбиття
згустків (тромболізис) та
препарати, які запобігають
утворенню згустку крові.
Тромбектомія - це лікування,
яке видаляє згусток з
використанням механічного
пристрою. Це все ще доступне
лише в невеликій кількості
лікарень у Європі.
У випадку геморагічного
інсульту (через кровотечу в
мозку) - лікування включає
в себе ліки для зниження
артеріального тиску та
операцію, яка зупиняє
кровотечу або зменшує тиск
у мозку.

Порада
Якщо ви підтримуєте когось,
хто щойно мав інсульт,
попросіть медичний персонал
пояснити, які тести та методи
лікування вони застосовують.
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

Деяким особам інсульт може
загрожувати життю. Якщо
ваша люба особа серйозно
хворіє і стан погіршується, ви
можете отримати допомогу від
паліативної допомоги в лікарні
котра паліативну допомогу
надає.

Підтримка особам, які перенесли інсульт

ШВИДКИЙ ПОСІБНИК
ПРО НАСЛІДКИ
ІНСУЛЬТУ
Наслідки інсульту залежать
від того, де це відбувається у
мозку і розмір пошкодженої
частини.
Деякі особи мають проблеми
з фізичною активністю, як
розмова, ходіння та ковтання.
Інші наслідки інсульту не

так легко визначити, такі
як втома, втрата пам'яті та
емоційні проблеми.
Порада. Деякі наслідки
інсульту швидко
покращуються
Проблеми, такі як слабкість,
нетримання
сечі
та
утруднення ковтання часто
покращуються в наступні
дні після інсульту.

ВИДИМІ НАСЛІДКИ ІНСУЛЬТУ

Рух і рівновага
Інсульт нерідко
викликає слабкість
вздовж однієї сторони, яка
впливає на руки та ноги. Це
може призвести до проблем
із ходьбою, підтриманням
рівноваги та триманням речей.
Проблема із
нетриманням сечі
Проблеми з контролем
кишечника або сечового міхура
дуже часто зустрічаються після
інсульту.
Контроль кишечника або
сечового міхура часто

поліпшується в перші тижні.
Це може бути неприємним,
отже, пропонуйте підтримку
та розуміння та заохочуйте
особу звертатися за медичною
допомогою.
Зміни в поведінці
Після інсульту деякі
особи демонструють
зміну поведінки, такі як втрата
інтересу до справ, за котрі були
у минулому дуже зацікавлені,
що стали дуже імпульсивні або
легко розгніваються. Важливо
шукати допомоги, якщо така
поведінка становить загрозу
для цієї особи чи інших.
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Неможливість
сприйняття речей,
що находяться
з одного боку
(просторова
неуважність)
Просторова недбалість або
неуважність означає, що
мозок не обробляє сенсорну
інформацію з одного боку.
Особа б могла вдаритися об
речі, адже вона не свідома
однієї сторони свого тіла. Вона
б могла не доїсти половини
їжі з тарілки, оскільки мозок
не обробляє всю візуальну
інформацію, яку вона отримує
від очей.
Проблеми з ковтанням
(дисфагія)
Інсульт може викликати
проблеми з ковтанням через
слабкість м'язів в роті та горлі.
Це відоме як дисфагія. Особи
із дисфагією можливо будуть
потребувати м'якої їжі або
годування на трубку, щоб
уникнути легеневих інфекцій,
викликаних вдиханням
продуктів харчування та напоїв.
Приблизно половина всіх тих,
хто переніс інсульт, мають
проблеми з ковтанням, але це
часто покращується в перші
тижні.

Труднощі в спілкуванні
Афазія
У близько третини
тих, хто переніс
інсульт,
виникла
проблема з мовою і це
називається афазія. Це часто
походить від інсульту на лівій
стороні мозку. Афазія може
впливати на всі аспекти мови,
включаючи розмову, читання,
написання
та
розуміння
мови. Тут не знижено рівень
інтелекту, але особі важко
користатися мовою.
Слабкі лицьові
м'язи
Слабкість в обличчі,
роті, язику та горлі
може пошкодити вимові.
Проблеми з
концентрацією і
пам'яттю
Після інсульту людині,
можливо, буде важко
сконцентруватися на
спілкування. Вона може забути
те, що почує, і не може впізнати
предмети або навіть обличчя.
Все це може вплинути на
спілкування.
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Порада:
спілкуйтеся з довірям
Ви можете допомогти
особі, яка має проблеми із
спілкуванням, даючи їй час
відповісти на запитання. Не
поспішайте - для відповіді
може знадобитися і до 30
секунд або більше. Запитуйте
по одному питанню і
намагайтеся не відповідати
від імені цієї особи. Скажіть
їй, коли щось незрозуміло.

Eмоційні
наслідки
Інсульт
тісно
пов'язаний з емоційними
проблемами. Після інсульту
близько третини осіб
страждають від депресії.
Близько 20% людей відчувають
підвищену емоційність
протягом перших шести місяців
після інсульту. Це означає
несподіваний плач чи сміх,
іноді без очевидних причин.
Пам'ять і мислення

ПРИХОВАНІ НАСЛІДКИ
ІНСУЛЬТУ

Втома
Втома, яка не
зникає
після
відпочинку, може
панувати протягом місяців або
років після інсульту. Оскільки
особа
може
виглядати
добре, можливо бути важко
уявити, що особа бориться із
втомою. Це звичайне явище
після інсульту і для деяких
осіб може стати серйозною
проблемою.

Проблеми з пам'яттю та
зосередженням дуже часто
зустрічаються після інсульту.
Вони також відомі як
пізнавальні проблеми. Особи,
які пережили інсульт, спочатку
часто відчувають проблеми з
пам'яттю, але для багатьох це
покращується в перші тижні.
Зір
Близько 60% людей після
інсульту мають проблеми із
зором. Проблеми можуть
включати подвійне бачення
або високу чутливість до
світла. Деякі люди втрачають
частину поля зору, а це
означає, що не можуть бачити
все коли на це дивляться.
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Біль
Деякі
особи
відчувають
тривалі болі, такі як відчуття,
що щось горить або пече
на шрамі або біль у м'язах і
суглобах.
ШУКАЙТЕ ДОПОМОГУ

Багато з наслідків інсульту
можна лікувати, тому, якщо
після виписки з лікарні будьякий із цих проблем у хворого
існує, потрібно звернутися до
свого лікаря.

Порада:
прислухайтесь до особи, яка
перенесла інсульт.
Деякі наслідки інсульту
очевидні. Інші зміни не так
легко помітні. Дайте особі
часу поговорити про свої
проблеми і показати, як
вона почувається.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ
Кожен, хто цього потребує, повинен негайно після інсульту
розпочати реабілітацію, часто починаючи процес вже в лікарні.
Терапія включає:
Робочу терапію: це допомагає особам
знову навчитися навичкам, необхідним
для повсякденної діяльності, щоб мати
можливість вести самостійне життя.
Фізіотерапію: покращує рухливість,
силу та рівновагу.

Вимовну та мовну терапію: допомагає
спілкуватися та ковтати.

Допомагає вирішити коло проблем,
які пов"язані з пам'яттю і розумовою
активністю, а також з тривогою та депресією.

Дієтолог дає поради щодо їжі та напоїв
для осіб, які мають проблеми з ковтанням,
та поради щодо здорового харчування.
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ЯК МОЖЛИВО
ДОПОМОГТИ
Багатьом особам справді дійсно
корисна підтримка друзів і
сім'ї в процесі реабілітації.
Запитайте терапевтів, як ви
можете допомогти, тому що ви
можливо будете в змозі брати
участь у процесі реабілітації та
допомогти особі у подальшому
робити фізичні вправи.

деякім основним навичкам,
такі як ходьба або розмова,
що є великим викликом. Ви
можете допомогти, надавши
підтримку та показуючи
зацікавленість.

EМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ
ІНСУЛЬТУ
Інсульт може мати сильний
емоційний вплив на людину
та людей у оточенні.
ЩО ОСОБИ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ
ДУМАЮТЬ ПРО СЕБЕ

Запитайте у особи, котра
пережила інсульт, що може її
мотивувати.
Наприклад, написання
приміток про те, як прогресує,
може допомогти особі бачити
покращення.
Пам'ятайте, що реабілітація
може бути надзвичайно
важкою і напруженою роботою
для конкретної особи. Треба
намагатися знову навчити

Інсульт може змінити спосіб,
яким люди бачать себе.
Інсульт,
зазвилай,
стає
великим шоком, і цей шок
може мати великий емоційний
вплив. Близько третини осіб,
що пережили після інсульту,
відчуває
депресію
після
інсульту.
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Зміна ролей на роботі або
вдома також може спричинити
труднощі. Може мати відчуття
втрати, якщо особа більше
не може робити те, що у неї
викликло задоволення. або
виконувати свою повсякденну
роботу.
Позиція фахівців: відносини
"Дві особи сказали мені:"
Зараз я не можу захистити
мою дружину ". „Правильно
або ні, але вони відчували, що
вони були провідниками сім'ї
раніше, а зараз не можуть."
Koлін, співпрацівник
Stroke Association
Депресія та тривога є частим
явищем після інсульту. Якщо
ви вважаєте, що ваш член
сім'ї може бути надмірноє м о ц і й н и м , с п р о б у й те
поговорити з ним про це.
Лікар загальної практики може
надати пораду.

EМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА СІМ’Ю
ТА ДРУЗІВ

Люди
можуть
реагувати
різними способами, коли у
члена сім'ї є інсульт. Можливо
будете відчувати смуток,
тривогу, провину або гнів та
шок.
Особиста історія: гнів
"Я хотіла знайти винуватця
того, що сталося з мамою, я
дійсно була дуже розгнівана."
Кароль, дочка жінки, яка
пережила інсульт
Ви можете відчути втрату
через зміни самої особи та
ваших стосунків з нею. Хоча
вона все та ж та сама особа,
зміна комунікативних навичок,
пам'яті та інші наслідки
інсульту можуть означати,
що змінилися звичайні
повсякденні активності та
змінилися сімейні ролі.
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ПІДТРИМКА ПІСЛЯ
ВИХОДУ З ЛІКАРНІ

щоб переконатися, що
вони отримують справжню
підтримку, якщо їх потреби
зміняться. Це часто через
півроку після випуску. Якщо
цього не сталося, або ви
вважаєте, що не отримуєте
достатньої процедури лікування
та підтримки, зверніться до
свого лікаря.

Процес виходу спрямований
на те, щоб кожен мав належну
підтримку та лікування після
того, як вони вийшли з
лікарні. Це може включати
реабілітаційну
терапію,
допомогу в повсякденній
діяльності
або
повну
підтримку. Пацієнт, його
сім'я або опікуни повинні
бути складовою планування
виходу, і тому про своє бажання
бути залученими до цього
повідомте
співробітників
лікарні. Процес виходу з
лікарні та пропонований
рівень підтримки можуть
відрізнятися залежно від
регіону.

РАННІЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ
ВИПИСКИ

КОНТРОЛЬ ПОКРАЩЕННЯ

Особи повинні мати принаймні
один медичний огляд після
того, як вийшли із лікарні,

Деякі особи можуть вийти
раніше з лікарні та продовжити
реабілітацію вдома, за умови,
що вони можуть пересуватися
від ліжка до крісла та мають
безпечне домашнє середовище
для повернення.
Позиція фахівців: виписка
"З першої зустрічі з пацієнтами
та їхніми сім'ями ми говоримо
про план випису. Ми дуже
відкриті через те, що виписку
завжди краще організувати
якомога швидше, з поточною
реабілітацією після виписки."
Саймон, професійний
терапевт
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ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ДОГЛЯДАЧІВ
Якщо ви станете доглядачем
того, хто переніс інсульт, це
може бути дуже складним
завданням. Бути доглядачем
може мати багато форм, і,
можливо, ви навіть не вважаєте
себе як доглядача.

Догляд може означати покупку,
прибирання будинку або
сортування рахунків. Це може
включати участь у наданні
допомоги в особистій гігієні або
допомоги у процесі реабілітації.
Важливо також піклуватися
про себе. Наприклад, якщо ви
втрачаєте сон або недоїдаєте,
це може ускладнити виконання
вашої ролі доглядача.
Доглядачі також можуть
опинитися під загрозою
емоційних проблем, таких як
стрес, депресія та виснаження,
тому не бійтеся шукати
підтримки.

Ваша сім'я та друзі можуть
запропонувати свій час, щоб
допомогти вам. У багатьох
місцевих середовищах є
центри догляду, де ви можете
отримати поради та інформацію.
РОЗМІЩЕННЯ

Деякі особи, які зазнали
інвалідність після інсульту,
можуть жити самостійно.
Деякі з них будуть потребувати
певних
пристосувань
у
своєму будинку або малу
підтримку у повсякденних
завданнях, таких як покупки
та приготування їжі.

Якщо
хтось
потребує
допомоги у багатьох аспектах
життя, їм може знадобитися
переїхати до спеціалізованого
будинку для догляду або жити
з членом родини.
Якщо ви можете, поговоріть
зі своєю люб’ячою особою про
те, чого вона бажає.
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ОЦІНКА З БОКУ ДОГЛЯДАЧА

Соціальні служби органу
місцевого
самоврядування
можуть
провести
оцінку
ваших потреб у підтримці,
яка називається оцінкою
доглядача. Вам не потрібно
бути постійним доглядачем,
і вам не потрібно жити з
особою, за якою доглядаєте.
Ця оцінка визначить, який тип
допомоги вам потрібний. Це
може включати допомогу у
зменшенні стресу, наприклад
членство в тренажерному залі
та допомога у надолуженні
витрат на проїзд.

Особа, про котру ви піклуєтеся,
можливо може мати право на
короткий термін перебувати
в спеціалізованому будинку
для догляду, щоб надати
Вам перерву або місце в
спеціалізованому будинку
протягом дня. Рада може
провести фінансову експертизу,
щоб вирішити наскільки Ви
повинні брати фінансову участь
в цих витратах.
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АНАЛІЗ ПОТРЕБ У ДОГЛЯДІ ТА
ПІДТРИМЦІ

Особа, за якою Ви доглядаєте,
може самостійно оцінити власні
потреби. Соціальний захист не
є безкоштовним, але місцева
рада вирішить, яка фінансова
допомога у розпорядженні
для надолуження витрат.
Оцінка доглядача може бути
зроблена одночасно, якщо
обоє погоджуються.

ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ

Інсульт може мати великий
фінансовий вплив. Наприклад,
сім'я може втратити свій
основний дохід до того
часу, поки один із батьків не
відновиться після інсульту,
або член сім'ї може скоротити
робочий час, щоб піклуватися
про батьків чи сімейного
партнера.
Зверніть увагу на те, що ця
інформація не призначена для
заміни професійної консультації,
яка є пристосована до вашої
ситуації. Ми намагаємося
надати вірний та оновлений
вміст, але інформація може
змінюватися з часом.
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ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАС
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

