Для багатьох пацієнтів в
Украіні інсульт є фатальним
вироком. Можливість
застосування процедури
тромболізису при ішемічному
інсульті в нашій державі не
перебільшує 1%.
Навіть при постійних зусиллях
підвищення рівня
інформованості населення та
лікування інсульту загальний
рівень надання допомоги
дотепер залишається в цілому
недостатнім.
І це існує за виключенням
одного невеликого міста, що в
260 км на південний захід від
Киева під назвою Вінниця.

ESOC 2017
Протягом трьох днів (16-18 травня 2017 р.) у Празі
(Чехія) на третій конференції Європейської
інсультної організації (ESO) лікарі-спеціалісти у
галузі інсультології обговорювали основні
досягнення в наданні допомоги хворим із цереброваскулярними захворюваннями. У конференції
взяли участь 4000 делегатів з понад 100 країн, серед
яких Великобританія, Німеччина, Іспанія,
Нідерланди, США, Швеція, Австрія, Франція,
Швейцарія, Італія, представлено 1800 доповідей.
Україну представляли: проф. Московко С.П.
(Вінниця), проф. Міщенко Т.С. (Харків), проф.
Поліщук М.Є. (Київ), проф. Гриб В.А. (ІваноФранківськ), Лебединець В.В. (Харків), Гук А.П.
(Київ), Фломін Ю.В. (Київ), Чемер Н.М. (Київ),
Гуляєва М.В. (Київ), Гуляєв Д.В. (Київ),
Височанська Т.Г. (Вінниця), Муратова Т.М. (Одеса),
Храмцов Д.М. (Одеса).
Нагорода за прагнення досконалості (Spirit of
Excellence Award):
Номіновано понад 25 кандидатів з 10 країн,
учасників ініціативи Angels (Франція, Італія, Іспанія,
Португалія, Україна, Польща, Румунія, Чехія,
Словаччина, Росія).
Нагороджено:
проф. Московко С.П. (Вінниця, Україна)
проф. Роберт Микулик (Брно, Чехія)

Світову ініціативу “Angels» розроблено з метою
надання можливості змінити та покращити ситуацію
у всьому світі до 2019 р.
Мета ініціативи доволі проста:
• Збільшити кількість лікарень , готових до надання
належної медичної допомоги хворим з інсультом;
• Оптимізувати стандарти лікування в усіх існуючих
інсультних центрах – впровадити доказову медицину
в повсякденну клінічну практику.
На конгресі було вручено 5 нагород визнання за
професіоналізм в організації надання допомоги
пацієнтам з ішемічним інсультом.
Серед номінантів високої відзнаки є Україна.
Почесну нагороду вручено Московко Сергію
Петровичу –професору, завідувачу кафедрою
нервових хвороб Вінницького Національного
медичного університету ім. О.І. Пирогова.

НАГОРОДА ЗА “ПРАГНЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ”
Нагорода за прагнення досконалості присуджується тим, хто втілює передовий досвід в царині
лікування інсульту (у відносинах з пацієнтами, членами команди лікарів), тим, хто прагне підвищити
стандарти.
Нагороди за досконалість призначені визнавати і вшановувати колективи та окремих фахівців, які
прагнуть досконалості в лікуванні інсульту та створенні культури безперервного моніторингу якості
спеціалізованого догляду.

