КОЛИ У ВАС ВИНИКНЕ

IНСУЛЬТ

Короткий посібник 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.

Коли у вас виникне інсульт

ЗМІСТ ЦЬОГО ПОСІБНИКА:

ЗРОЗУМІЙ СВІЙ ІНСУЛЬТ

ВІДНОВЛЕННЯ СТАНУ
ЗДОРОВ’Я ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ІНСУЛЬТУ

ЗМЕНШІТЬ РИЗИК
НАСТУПНОГО ІНСУЛЬТУ

ВИ НЕ САМІ

ДЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
ТА ІНФОРМАЦІЇ
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МИ ТУТ ДЛЯ ВАС

Одеське Товариство
Неврологів, , школа для
хворих. які перенесли
гостре порушення
мозкового кровообігу.

РОЗУМІЙТЕ СВІЙ
ІНСУЛЬТ
Коли
станеться
інсульт,
частина
мозку
втрачає
кровопостачання. Це мозку
завдає шкоди.
Є два
інсульту:

основних

типи

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

1. Ішемічний: через
заблоковану кровоносну
судину в мозку,

ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ РАЗОМ
ІЗ КИМІСЬ
Інсульт може ускладнити
розуміння. Читання та розмова
на тему цього посібника разом
з кимось може допомогти вам
зрозуміти про що мова.

2. Геморагічний: через
кровотечі в мозку або
навколо нього.
Ішемічний часто називають
інсультом через згусток.
Геморагічний інсульт часто
називають кровотечею в мозку.
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У лікарні після інсульту

Інсульт може впливати на:

У вас є сканування мозку,
тести та лікування.

Пам'ять і мислення

Ви можете відчувати себе
втомлено і погано.

Мову

Ви можете відчувати себе
дуже шоковано.

Слабкість рук та кистей

Почуття заплутаності є
нормальним у випадку
інсульту.

Зір

Ковтання

Контроль кишечника та
сечового міхура
Мурашки по тілі
Біль у м’язах і суглобах
Затерплість шкіри
Слабкість у ногах і рівновага
Порада: задавайте
питання

Наслідки інсульту залежать
від двох речей
1. Де стався інсульт у мозку,
2. Наскільки інсульт
пошкодив мозок.

На початку важко зрозуміти,
що означає інсульт. Медичний
персонал та терапевти будуть
раді відповісти на ваші
запитання.
Інсульт може
вплинути
на пам'ять і
почуття.
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Інсульт
часто
викликає
проблеми з пам'яттю.
Ви можете зіткнутися з
проблемами у зосередженні.
Також може вплинути на Вас
почувати себе дуже емоційно.
АФАЗІЯ ТА ІНШІ ПРОБЛЕМИ
СПІЛКУВАННЯ

Багато осіб мають проблеми
спілкування після інсульту. Це
може статися з різних причин.

2. Мова може бути
незрозумілою через
слабкі м'язи обличчя.
3. Проблеми з пам'яттю та
зосередженням можуть
ускладнити спілкування.
ПРИХОВАНІ НАСЛІДКИ
ІНСУЛЬТУ

Після інсульту Ви можливо
будете мати деякі "приховані"
наслідки:
Втома - втома, яка не зникає
після відпочинку.
Емоційність - сміх або плач
без видимих причин.

1. Афазія викликана
пошкодженням частин
головного мозку,
відповідальним за
мову. Афазія може
викликати проблеми
у вимові, читання,
написання та розуміння
мови. Це не означає,
що ви менш розумні,
але у вас є проблеми
з використанням та
застосуванням мови.

Тривога і депресія - багато
осіб почуваються сумними
після інсульту, що призвело
до зміни їх поведінки,
тому вони можуть бути
більш дратівливими або
імпульсивними або стають
дуже відкритими.
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Вам і іншим може бути важко
зрозуміти приховані наслідки
інсульту. Спробуйте поговорити
зі своїми друзями та сімєю про
ці ефекти, якщо зможете.
ПОШУКАЙТЕ ДОПОМОГУ У
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ НАСЛІДКАМИ
ІНСУЛЬТУ

Якщо ви все ще перебуваєте
в лікарні, поговоріть зі своїм
лікарем або медсестрою.
Якщо ви залишили лікарню,
попросіть свого лікаря за
допомогою.

ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ
ІНСУЛЬТУ
Найбільші покращення
зазвичай трапляються в
перші кілька місяців. Проте
відновлення може тривати
роками.
ВИ ВІДЧУВАЄТЕ СЕБЕ
КРАЩЕ

Потрібен час, щоб повернути
енергію. Тіло та мозок
потребують
часу
для
вилікування.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ
ТИМЧАСОВІ

Багато осіб відновлюють
контроль сечового міхура
та кишечника. Особи часто
знову розмовляють і гуляють
незабаром
після
удару.
Проблеми з ковтанням, їжею та
питтям часто виправляються.
Багато
інших
проблем
поліпшується
протягом
кількох днів або тижнів після
інсульту.
ОСОБИ, КОТРІ ВАМ
ДОПОМАГАЮТЬ ПІСЛЯ
ІНСУЛЬТУ

Терапевти, лікарі та медсестри
забезпечують лікування та
терапію, щоб допомогти вам
відновитись. Друзі та сім'я
також можуть допомогти вам.
Порада: дайте часу
Крокуйте день за днем. Не
панікуйте, якщо справи не
покращуються одразу.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ
Хоча деякі проблеми швидко
покращуються, багато хто
потребує реабілітації. Це має
розпочатися незабаром після
інсульту. Реабілітація може
допомогти вам якнайкраще
відновитись.

ЯК ФУНКЦІОНУЄ
РЕАБІЛІТАЦІЯ

Терапевт оцінює проблеми,
які ви мали після інсульту. Він
підготує для вас найкращі
вправи і буде стежити за тим,
як ви відновлюєтесь.
Вправи можуть допомогти вам
відновити сили і витривалість
і допомогти у відновленні.
Якщо у вас є м'язова слабкість
або параліч з одного боку тіла,
терапія спрямована на те, щоб
допомогти вам розпочати
ходіння, покращити баланс і
координацію.

Терапія
також
може
поліпшити навички, такі як
мовлення та писання.
Якщо у вас є проблеми з
руками та кистями, терапія
допоможе вам вивчити нові
способи виконання щоденних
побутових активностей, таких
як одягання та приготування
їжі.
Реабілітація починається з
допомогою терапевта, але
ви можете продовжувати
самостійно за допомогою
родини та друзів.
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ТИПИ ТЕРАПЕВТІВ
Розмовний та мовний терапевт

Допомагає вам покращити мову, а також
навколо проблем з ковтанням та харчуванням.
Побутовий терапевт

Допомагає вам відновити незалежність
шляхом повторного вивчення навичок,
необхідних у повсякденному житті.
Фізіотерапевт

Допомагає відновити силу, рухливість,
рівновагу та витривалість.
Дієтолог

Допомагає особам з труднощами у ковтанні,
щоб харчувалися та пили безпечно, а також
дає поради щодо здорового харчування.

Психолог

Допомагає особам із труднощами пам'ятати
і думати, а також із емоційними проблемами,
такі як депресія.
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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 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.
Це основні ознаки інсульту. Однак є й інші.

Коли у вас виникне інсульт

Вони включають:
Раптову слабкість або
затерпіння на одній стороні
тіла, включаючи ноги, руки
або ступні,
Труднощі в пошуку слів чи
мови 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, сильний головний
біль.
Якщо ви помітили будь-який
з цих трьох ознак негайно
зателефонуйте 103.

ЗМЕНШІТЬ РИЗИК
НАСТУПНОГО
ІНСУЛЬТУ
Коли у вас інсульт, лікарі
перевірять наявність будьякого іншого захворювання,
пов'язаного з інсультом. Якщо
у вас є якісь із цих станів, вам
буде запропоновано зменшити
ризик інсульту.
Ці стани здоров’я
включають:
Високий тиск
Фібриляція
передсердь
(неправильну роботу
серця)
Діабет

(((103)))

Високий рівень
холестерину
Одним з кращих способів
зменшення ризику є
продовження лікування
терапією, яка вам призначена.
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Вам слід отримати рекомендації
щодо інших способів зниження
ризику інсульту. Деякі особи
повинні схуднути, припинити
курити або зменшувати
споживання алкоголю. Все це
може допомогти в керуванні
станом здоров'я, а також у
зменшенні ризику інсульту.

Коли ви покинете
лікарню, ви повинні
мати
підтримку
фахівців,
сім'ї
та друзів. Вони
всі можуть бути
частиною
й
складовою
вашого відновлення. Якщо
вам потрібна підтримка,
зателефонуйте за допомогою
або зверніться до свого
лікаря.
РОЗМОВЛЯЙТЕ ІЗ ІНШИМИ

Для отримання індивідуальних
порад щодо власного ризику
інсульту відвідайте свого
лікаря.

Може допомогти спілкування
з членами сім’ї та друзями.
Ви можете поговорити про
свої почуття та допомогти
іншим зрозуміти, через що ви
проходите.

ВИ НЕ САМІ
Багато осіб, які перенесли
інсульт,
говорять,
що
спочатку відчувають себе
ізольованими, і їм може бути
важко пояснити іншим те, що
вони відчувають. Шок інсульту
може змінити життя людей.

Деякі особи вважають, що
допомагає спілкуватися з
іншими, хто може поділитися
досвідом інсульту.
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ДЕ ОТРИМАТИ
ДОПОМОГУ ТА
ІНФОРМАЦІЇ
Одеське суспільство
неврологів,

Телефон 0673834375,
Звягіна Лілія Аркадіїівна
СИМПТОМИ
ІНСУЛЬТУ

Якщо у вас є симптоми інсульту,
не чекайте. Зателефонуйте
негайно 103.
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ
ІНСУЛЬТУ

Щоб отримати індивідуальні
рекомендації як зменшити
ризик
від
наступного
інсульту,
зверніться
до
свого лікаря, медсестри, яка
спеціалізується на інсульті або
до фармацевта.
ДОПОМОГА У ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ НАСЛІДКАМИ
ІНСУЛЬТУ

Якщо вам потрібна допомога
у зв’язку із емоційними або
фізичними проблемами після
інсульту, зв'яжіться зі своїм
лікарем.

ПОТРЕБА
ПІДТРИМКИ

Для отримання інформації
щодо розміщення та допомоги
для догляду, звертайтеся до
соціальної служби у місцевій
раді.
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ви можливо маєте право
брати участь у дослідженні.
Дослідження допомагає нам
покращити діагностику та
догляд за пацієнтами, які
перенесли інсульт. Якщо хтось
попросить Вас взяти участь
у дослідженні, ви можете
поговорити з дослідниками
на теми, що Вас цікавлять, а
Ви також можете поговорити
зі своїм лікарем.
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ПРО НАШІ ІНФОРМАЦІЇ

ДОСТУПНІСТЬ

Ми хочемо надати найкращу
інформацію для осіб, які
постраждали від інсульту. Тому
ми просимо їх та їхні родини,
а також медичних фахівців,
щоб допомогти нам разом
опублікувати наші видання.

Цей посібник оформлений
таким чином, щоб легко міг
прочитати його хтось, хто
тільки що зазнав інсульт.
Як нам це вдалося? Щоб
повідомити нам, що ви
думаєте про цей посібник
або шукаєте список джерел,
які ми використовували для
його створення, надішліть
нам електронний лист на
адресу liliyazv@i.ua Зверніть
увагу на те, що ця інформація
не призначена як заміна
професійної
консультації,
яка пристосована до вашого
стану.
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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.
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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

