TIA

ТРАНЗИТОРНА
ІШЕМІЧНА
АТАКА

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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ТРАНЗИТОРНА
ІШЕМІЧНА АТАКА (TIA)
Транзиторна ішемічна атака
або TIA (відоміша як ішемічний
інсульт) є те саме, що й інсульт,
але тільки що симптоматика
зберігається короткий час.
Цей посібник пояснює, які
симптоми, що робити, якщо
у вас є, і як діагностувати та
лікувати TIA.

ЩО ЦЕ ТІА?
TIA є те саме, що й інсульт,
але тільки що симптоми
зберігаються тільки короткий
час. Під час ТІА кровосудина
мозку стає заблокованою,
але сама розблоковується.
TIA відоміший як міні інсульт,
а деякі особи його вважають
запамороченням. Однак, ТІА є
основний сигнал попередження
інсульту. .
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ОСНОВНІ ОЗНАКИ ІНСУЛЬТУ

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.
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ШВИДКЕ тестування допомагає
у визначенні трьох найчастіших
ознак інсульту або ТІА. Однак,
існують й інші ознаки, яких
потрібно сприймати всерьоз.
Вони охоплюють:
Раптова слабкість або
оніміння з одного боку тіла,
включаючи ноги, руки або
ступні,

хтось інший показує будь-які
ознаки інсульту або ТІА, ви
повинні зателефонувати.
Якщо ви думаєте, що у
минулому мали ТІА та ще
не зверталися за медичною
допомогою, негайно зверніться
до свого лікаря.

((103))

Важке знаходження слова
або вимова у чітких реченнях,
Туманне розмиття зору або
втрата зору на одне око, або
на обидва,
Раптова втрата пам'яті або
сум’яття, запаморочення або
раптове падіння,
Раптова важка головна біль.
Інсульт може статися кожному,
у будь-якому віці. Кожна
секунда суттєва. Якщо ви
виявите будь-який з цих ознак
інсульту, негайно реагуйте.
Негайно зателефонуйте.
Немає способу дізнатися, чи є у
вас ТІА або класичний інсульт,
коли
вже
розпочнуться
симптоми. Якщо ви або

Деякі з цих симптомів можуть
бути спричинені іншими
речами, такими як низький
вміст цукру в крові, мігрень,
внутрішні проблеми у вусі
або епілептичний припадок.
Однак, ви не можете бути
впевнені в причині, поки
лікарі не вивчать симптоми.
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ЩО СПРИЧИНЯЄ TIA?

Як інсульт, ТІА викликається
блокадою, яка перериває
потік крові в одну частину
мозку. Єдина різниця, коли ви
маєте ТІА, полягає в тому, що
блокада тимчасова - або вона
розчиняється або рухається
сама, і тому кровопостачання
повертається до нормального,
і симптоми зникають.
Блокада зазвичай є згустком
крові,
хоча
рідкісною
причиною може бути щось
інше, таке як шматок жирного
залишку або повітряна кулька
у кровосудинах.

Згусток
крові
може
утворюватися в місцях, де
ваші артерії звузились або
"прокладені" з жирними
відкладеннями. Цей процес
називається атеросклерозом.
Якщо у вас є серцеві
захворювання,
такі
як
миготіння передсердь, згустки
крові можуть утворюватися в
серці та рушити до мозку.

Деякі інсульти і ТІА викликані
захворюваннями
дрібних
судин,
що
включають
пошкодження
малих
судин у мозку. Відкладення
збираються всередині стінок
кровоносних
судин,
що
призводить до їх потовщення.
Якщо
вони
повністю
заблоковані,
це
може
привести до інсульту або TIA.
Симптоми ТІА іноді можуть
бути пов'язані з кровотечею в
мозку (крововиливи), але це
не є поширеним явищем.

Іноді особи мають ТІА, що
впливає на зір. Це може
статися, коли кровоносна
судини, що прямує до ока
заблокована
викликаючи
тимчасову втрату зору. Це
іноді називають amaurosis
fugax або транзисторна
монокулярна сліпота. Особи
часто описують це як відчуття,
що завіса впала на одне око.
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Це також може виникнути
коли пошкоджено частини
мозку відповідальні за зір,
що призводить до втрати
зору на одному або обох
очах, або з одного боку, або
подвоювання зору.

У більшості випадків вам слід
звернутися до спеціаліста з
інсульту протягом 24 годин.

ЯК ДІАГНОСТУВАТИ ТА
ЛІКУВАТИ ТІА?
Початкова оцінка

ТІА визначається медичним
обстеженням, а в багатьох
випадках шляхом сканування
мозку.
Причини, за якими можна
запропонувати сканування
мозку, включають:
Підозра на те, що ТІА
викликана кровотечею,
Лікар повиннен визначити
положення ТІА в мозку,
Є підозра на іншу причину
ваших симптомів, окрім ТІА.
Якщо
ви
підозрюєте
виникнення ТІА, негайно слід
звернутися до невропатолога.

Кожен у кого ТІА має більший
ризик розвитку інсульту,
тому важливо попросити
свого лікаря пояснити ризик
у Вашому випадку та те, що
вам потрібно зробити, щоб
зменшити його. Чотири з п'яти
інсультів можна запобігти
після ТІА, якщо провести чіткі
обстеження та процедури.
ПРОЦЕДУРИ З МЕТОЮ
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ

Дуже ймовірно, що ваш лікар
дасть вам аспірин, поки Ви
не звернетись до фахівця
з інсульту. Це допоможе
запобігти утворенню тромбів.
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ОЦІНКА СПЕЦІАЛІСТА

Вам також можуть
запропонувати деякі з
наступних тестів і перевірок:
Електрокардіографія (ЕКГ):
перевіряє роботу серця,
Доплер ультразвуковий:
перевіряє блокади та
звуження артерій шиї
(цервікальних),
Міряння тиску крові.

Вас зазвичай направляють на
неврологічне обстеження.
Багато лікарень та деякі
загальні медпункти мають
спеціалізовані клініки для ТІА
або інсульту, а пацієнтів можна
спрямувати до однієї з них.
Якщо лікар спеціаліст підозрює,
що у вас є ТІА, або, можливо,
ваші симптоми викликані
чимось іншим, можливо
висловить бажання спрямувати
Вас на сканування мозку. Вам
призначать комп'ютерну (КТ)
або магнітно-резонансну
(МРТ) томографію. Аналізи
зображають ваш мозок і
допомагають лікарю виключати
інші причини симптомів.

Перевірка крові включає
перевірку:
Згортання крові,
Рівень цукру у крові,
Рівень холестерину.
Якщо у вас діагностовано ТІА,
ваш лікар спеціаліст повинен
поговорити з вами про фактори,
що підвищують ризик інсульту
та про те, що ви можете зробити
у зв'язку із цим.
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Це може означати прийом ліків
або внесення змін до Вашого
способу життя, наприклад,
припинити куріння, більше
займатися вправами або
зменшити рівень споживання
алкоголю, або усе це разом. .
ЯК ЦЕ ВПЛИВАТИМЕ НА МОЄ
ПОДАЛЬШЕ ЖИТТЯ?

Хоча фізичні симптоми зазвичай
швидко зникають, ефект ТІА
може тривати набагато довше.

Із правильним лікуванням ви
повинні швидко повернутися
до норми і ви не матимете
довгострокових наслідків.
Якщо ви помічаєте безперервні
проблеми, такі як слабкість
м'язів або вплив на пам'ять,
розуміння або мовлення, слід
звернутися до лікаря.
Для багатьох осіб емоційні
наслідки ТІА є такими, що
тривають найдовше. Шок і гнів
на це, що сталося, страх від
наступного ТІА або інсульту,

а також занепокоєння щодо
того, який вплив це може мати
на вашу роботу або стосунки,
- це всі природні почуття, яких
зазнає багато людей.
Може допомогти розмов з
тими, хто розуміє.
ЧИ У МЕНЕ БУДЕ ІНСУЛЬТ
ЯКЩО Б У МЕНЕ БУВ ТІА?

ТІА є ознакою того, що
існує проблема з поставкою
кров'ю до частини мозку,
так що кожен, хто мав
ТІА, має підвищений ризик
інсульту.

Ризик найбільший у днях після
ТІА, і близько половини всіх
інсультів що супроводжують
ТІА відбудуться протягом
перших 24 годин, і тому
необхідна термінова оцінка.
Кожна з 12 осіб, які мали ТІА,
може мати інсульт протягом
тижня після ТІА.
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Якщо ваш ТІА терміново
медично
досліджений
і
подано процедурам можливі
причини, ризик інсульту може
бути різко знижений.

Ці медичні передумови
стану здоров’я включають:
Високий тиск крові,

ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ ДЛЯ
ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ІНШОЇ
ТІА АБО ІНСУЛЬТУ?

Фібриляція
передсердь,*

Розуміння того, які чинники
викликали
вашу
ТІА,
допоможе вам з'ясувати,
як можна зменшити ризик
інсульту або іншу ТІА.
Треба звернутися до лікарів,
які оцінять ваш стан і
запропонують вам лікування
для зменшення ризику інших
атак.

Діабет,
Високий рівень
холестерину.
Одним з кращих способів
зменшення
ризику
є
продовження лікування, яке
вам надається.
Ви повинні отримати
рекомендації щодо інших
способів зменшення ризику
іншої ТІА або інсульту.

* (нерегулярне серцебиття, неправильна робота серця)
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Деяким людям доводиться
схуднути,
тренуватися
більше, припинити курити
або зменшити споживання
алкоголю. Всі ці дії
також можуть допомогти
вам контролювати інші
захворювання та часто
впливають на краще почуття.
Якщо у вас виникли будь-які
питання або сумніви щодо
ліків, зверніться знову до
свого лікаря або фармацевта
і запитайте. Скажіть їм, якщо

ви стурбовані побічними
ефектами, тому що часто
існує альтернатива, яку ви
можете прийняти. Ніколи не
припиняйте приймати ліки
без попередньої розмови з
лікарем.
Багато людей вважають
TIA "сигналом тривоги"
та сигналом про те, що їм
доведеться внести певні
тривалі зміни в спосіб життя.
У нас є багато інформації, яка
може вам допомогти.
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ПАМ’ЯТАЙТЕ
ТІА аналогічна інсульту, хіба що симптоми
тривають короткий час.

Як і при інсульті, у разі TIA потрібна невідкладна
медична допомога. Якщо ви або хтось інший має
ознаки інсульту, ви повинні викликати швидку
допомогу 103.
ТІА є ознакою того, що існує проблема, і ви
ризикуєте мати інсульт, який може заподіяти вам
значну шкоду.

Ризик інсульту після ТІА найбільший у перші дні
та тижні, особливо протягом перших 24-48 годин.
Невідкладно вимагайте допомогу.

Якщо ви думаєте, що у вас була ТІА, і ви не
звернулися за медичною допомогою, негайно
зв'яжіться зі своїм лікарем.
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ВАШІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ

Викликайте швидку
допомогу 103.
В Одесі започаткована
програма Здоров’я , всім
хворим з підозрою на інсульт та
ТІА проводиться безкоштовне
обстеження - КТ головного
мозку у міських клініках № 1,
5.10.11.
Госпіталізація здійснюється
відповідно до наказу про
госпіталізацію у медичні
заклади згідно до розкладу
чергувань. Про порядок
чeргувань лікарень ви можете
дізнатися у діспечерському
пункті швидкої допомоги.

З організаційних або неясних
питань звертайтесь по телефону
0673834375 до Звягіної Лілії
Аркадіївні.
Електрона адреса:
liliyazv@i.ua
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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

Підтримано з боку:

Одеське неврологічне суспільство
0673834375,
liliyazv@i.ua
Одеса, Суднобудівна 1,
Одеський обласний клінічний медичний центр.
контактна особа - Звягіна Л.А.,

© Асоціація інсульту 2018. Надрукував Stroke Alliance для Європи з люб’язно
наданим дозволом Stroke асоціації. Заборонено використовувати в комерційних цілях
без отриманої ліцензії.
Oпубліковано: березень 2018
Перегляд: березень 2019
SAFE, ASBL 0661.651.450
Ілюстрації: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Studio Mzlaki, Beograd

