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Інсульт – не привід для розпачу,
це захворювання, яке можливо попередити
і яке сьогодні піддається лікуванню.
     Лікарі 22-го відділення
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I. 
ЩО ТА КЕ ІН СУЛЬТ, ТРАН ЗИ
ТОР НА ІШЕ МІЧ НА АТА КА,
ФАК ТО РИ РИ ЗИ КУ ІН СУЛЬ ТУ, 
НА СЛІД КИ ДЛЯ ПА ЦІ ЄН ТА

1. ЩО ТА КЕ ІН СУЛЬТ
Ін сульт – су дин на ка та ст ро фа, яка від бу ва є ть ся рап то во внас лі док по
ру шен ня моз ко во го кро во обі гу. Ви ни кає по шко джен ня моз ку, йо го час ти ни 
за дво ма ос нов ни ми ме ха ніз ма ми: або внас лі док бло ку ван ня чи зву жен ня 
пев ної су ди ни моз ку (змен шен ня кро во то ку у від по від ній ді лян ці моз ку – 
іше мія), або внас лі док роз ри ву су ди ни з ви ли вом кро ві в ре чо ви ну моз ку чи 
на в ко ло ньо го (ге мо ра гія).

По шко джен ня важ ли вих моз ко вих цен трів та шля хів про яв ля є ть ся більш чи 
менш стій ким по ру шен ням функ цій – ру хо вих, чут ли вих, мов них, ко ор ди на-
тор них, ро зу мо вих то що.

У ви пад ку, ко ли по ру шен ня моз ко во го кро во обі гу три ває дов ше, ніж кіль ка го-
дин, нер во ва тка ни на мо же за зна ти не зво рот них уш ко джень. 

2. ЩО ТА КЕ ТРАН ЗИ ТОР НА 
      ІШЕ МІЧ НА АТА КА
Тран зи тор на іше міч на ата ка (ско ро че но ТІА) – це ко рот кий (до 1 го ди ни) епі зод 
по ру шен ня моз ко во го кро во обі гу в ре зуль та ті за ку пор ки су ди ни тром бом. Оз-
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на ки ТІА май же та кі ж, як і оз на ки ін суль ту, але во ни швид ко ми на ють – про тя-
гом хви лин чи го дин без лі ку ван ня та ме дич но го втру чан ня, бо тромб мо же 
роз пас ти ся, і плин кро ві у моз ко вій ар те рії мо же від но ви ти ся са мо стій но. Час-
то осо би, що пе ре жи ли та кий на пад, не ма ють нев ро ло гіч них на слід ків і то му 
не звер та ю ть ся до лі ка ря, вва жаю чи, що їм уже ні чо го не за гро жує.

ТІА – за гроз ли вий стан, що мо же свід чи ти про над зви чай но ви со кий ри зик 
пов но мас штаб но го іше міч но го ін суль ту в най ближ чі дні або тиж ні. Ви ник нен-
ня епі зо ду ТІА пот ре бує об сте жен ня для ви зна чен ня при чин по ру шен ня моз-
ко во го кро во обі гу та при зна чен ня про фі лак тич но го лі ку ван ня з ме тою за по бі-
ган ня по даль шо му ка та ст ро фіч но му ін суль ту.

Чин ни ки ін суль ту (зва жаю чи на дос тат ню різ но ма ніт ність ме ха ніз мів йо го ви-
ник нен ня) роз гля да ю ть ся в рам ках кон цеп ції «фак то рів ри зи ку», які в су куп но-
сті збіль шу ють ві ро гід ність на стан ня моз ко вої ка та ст ро фи.

Слід пам’ятати, що са ме за хо ди з усу нен ня фак то рів ри зи ку роб лять най біль-
ший вне сок у по пе ре джен ня різ них сер це во-су дин них ка та ст роф (бли-
зько 60 %), пе ре ва жаю чи на віть но віт ні й ін но ва цій ні ме то ди лі ку ван ня сер це-
во-су дин них за хво рю вань. 

Ось чо му на ше здо ров’я та дов го літ тя за ле жить тіль ки від нас!

 «Усунь при чи ну, то ді ми не хво ро ба».
         Гіп по крат
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3. ФАК ТО РИ РИ ЗИ КУ, ЩО ПІД ДА Ю
ТЬ СЯ ВПЛИ ВУ, МО ДИ ФІ КА ЦІЇ 
(крім спад ко во сті та ві ку)

• Тю тю но па лін ня (ку рін ня) не ли ше ак тив не, але й па сив не 
NB! При цьо му не має зна чен ня кіль кість ци га рок, які ви ку рює лю ди на, в 
то му чис лі й які ци гар ки ви ко ри сто ву ю ть ся («по лег ше ні» ци гар ки з ни зьким 
рів нем ні ко ти ну, як це про пи су є ть ся на пач ках, ма ють та кий же не га тив ний 
вплив на сер це во-су дин ну сис те му, як і ін ші).

• Гі по ди на мія (ни зька фі зич на ак тив ність) 
NB! Ви зна ча є ть ся, ко ли лю ди на об ме же на в фі зич ній ак тив но сті – не про хо дить 
за до бу 5–6 км в се ред ньо му тем пі або три ва лість фі зич ної ак тив но сті (фі зич на 
ро бо та се ред ньої ін тен сив но сті) не пе ре ви щує 2,5 го ди ни на тиж день.

• Під ви ще ний рі вень ар те рі аль но го тис ку (АТ) 
NB! Для па ці єн тів, стар ших за 16 ро ків, під ви ще ний АТ роз гля да ють у ви пад ку, ко ли 
він = або >140/90 мм рт. ст. (фік су є ть ся не мен ше ніж у 3-х ви мі рю ван нях у різ ні 
дні!). Ви ня ток скла да ють хво рі на цук ро вий діа бет, у яких під ви ще ний АТ роз гля да-
є ть ся = або > 140/85 мм рт. ст. (2013). При цьо му слід зна ти, що АТ роз ці ню є ть ся як 
під ви ще ний, та кож ко ли один із йо го скла до вих пе ре ви щує нор му, ска жі мо, 134/92 
мм рт. ст або 148/88 мм рт. ст. У ра зі не од на ко во го тис ку на пра вій і лі вій ру ці за фак-
тич ний АТ вва жа ють той, який ви щий. Особ ли ву ува гу слід звер та ти са ме на рі вень 
ніч но го АТ, ос кіль ки са ме він у біль шій мі рі асо ці йо ва ний з роз ви тком різ них ССУ!

• Під ви ще на ма са ті ла (ожи рін ня) 
NB! Роз гля да є ть ся у ви пад ках, ко ли ін декс ма си ті ла (ІМТ) > 25 кг/м2. ІМТ 
роз ра хо ву є ть ся за фор му лою як від но шен ня ма си ті ла в кг до квад ра ту зро-
сту в м. Крім то го, ще більш про сті шим спо со бом ви зна чен ня оз нак зай вої 
ва ги і аб до мі наль но го ожи рін ня є ви мір ок руж но сті та лії – для чо ло ві ків 
> 94 см і для жі нок > 80 см від по від но є кри те рі єм зай вої ва ги. 
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• Під ви ще ний рі вень лі пі дів си ро ват ки кро ві (гі пер лі пі де мія)
NB! Роз гля да є ть ся в том, ко ли рі вень за галь но го хо ле сте ри ну си ро ват ки 
кро ві > 5 ммоль/л (для здо ро вих лю дей) і > 4,5 ммоль/л (для хво рих на ате-
ро скле ро тич ні ССЗ), або рі вень триг лі це ри дів > 1,7 ммоль/л (для будь-якої 
ка те го рії па ці єн тів), або рі вень хо ле сте ри ну лі по про те ї нів ни зької щіль-
но сті (най більш ін фор ма тив ний по каз ник для ви зна чен ня гі пер лі пі де мії!) > 
3,0 ммоль/л (для здо ро вих лю дей) і > 2,5 ммоль/л (для хво рих на ате ро-
скле ро тич ні ССЗ) від по від но. Особ ли во звер та ти ува гу на не ста біль ність ате-
ро скле ро тич ної бляш ки су ди ни при ульт ра зву ко во му об сте жен ні су дин шиї.

• Під ви ще ний рі вень цук ру кро ві (по ру шен ня то ле рант но сті до глю
ко зи або цук ро вий діа бет)
NB! Глю ко за кро ві на тще > 5,5 ммоль/л або глі ко лі зо ва ний ге мо гло бін 
(НbАс) > 7% (по каз ник є най більш ін фор ма тив ним у ви зна чен ні рів ня 
цук ру кро ві!)
Зло вжи ван ня ал ко го лем при зво дить до під ви щен ня ри зи ку ге мо ра гіч но-
го ін суль ту (кро во ви лив у мо зок). 

Ско ро тіть вжи ван ня ал ко го лю до мі ні му му 
або при пи ніть йо го вжи ван ня зов сім.

4. ЗА ХО ДИ, ЯКІ МА ЮТЬ ВЖИ ВА ТИ СЯ 
ДЛЯ УСУ НЕН НЯ ВИ ЯВ ЛЕ НИХ 

ЧИН НИ КІВ РИ ЗИ КУ

УСУНЕННЯТЮТЮНОПАЛІННЯ

 «Тю тюн при но сить шко ду ті лу,
 руй нує ро зум, при ту п лює ці лі на ції».
      О. Баль зак
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NB! Як що вам не вда є ть ся влас но руч ки ну ти ку ри ти, або пі сля пе ріо ду від мо-
ви зно ву ви ни кає силь ний по тяг, у цьо му ви пад ку слід за пі доз ри ти ні ко ти но ву 
за леж ність. З ме тою швид кої пе ре вір ки за леж но сті ви ко ри сто ву ють тест Фа-
гер ст ре ма – па ці єн ту слід пос та ви ти ли ше три на ступ ні за пи тан ня:

1. Чи ви ку рює те ви по над 20 си га рет що дня?
2. Чи ку ри те ви про тя гом пер ших 30 хв. пі сля про бу джен ня?
3. Чи від чу ва ли ви силь ний по тяг до тю тю но па лін ня або сим пто ми від мі ни 
     під час по пе ред ньої спро би ки ну ти ку ри ти?

По зи тив на від по відь на ці 3 пи тан ня дає змо гу ді аг но сту ва ти ви со кий сту пінь 
ні ко ти но вої за леж но сті і свід чить про не об хід ність ви ко ри стан ня лі кар ських 
за со бів (для цьо го слід обов’язково про кон суль ту ва тись у лі ка ря!)
Крім то го, вар то пам’ятати, що ефек тив на від мо ва від тю тю но па лін ня пот ре бує 
змін у по ве дін ці. Тю тю но па лін ня зде біль шо го пов’язане з впли вом різ них фак-
то рів: стрес, ке ру ван ня ав то мо бі лем, вжи ван ня ал ко голь них на по їв, спіл ку ван ня. 
Не об хід но ви зна чи ти ці фак то ри і по мож ли во сті уни ка ти си туа цій, які під ви щу ють 
ри зик ре ци ди ву тю тю но па лін ня.

Слід вра хо ву ва ти, що:
• на віть од на за тяж ка про во ку ва ти ме по даль ше тю тю но па лін ня й уск лад-

нить йо го при пи нен ня;
• ал ко голь ні на пої спри чи ня ють ви ник нен ня ре ци ди ву, то му слід об ме жу ва-

ти їх вжи ван ня в пе рі од від мо ви від тю тю но па лін ня;
• на яв ність ін ших кур ців у до мі пе ре шко джає при пи нен ню тю тю но па лін ня; 

ба жа но, щоб чле ни сім’ї, які ку рять, ра зом із па ці єн том від мо ви ли ся від тю-
тю но па лін ня або не ку ри ли в йо го при сут но сті.
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РЕГУЛЯРНЕВИКОНАННЯДИНАМІЧНИХФІЗИЧНИХВИПРАВ

  «Ходь ба і рух спри яють грі моз ку і ро бо ті дум ки».
                Жан Жак Рус со

Здо ро ві до рос лі осо би по вин ні за йма ти ся 2,5–5 го дин на тиж день фі зич ни-
ми впра ва ми або ди халь ною гім на сти кою (ме то ди ка ви кла де на в Ін тер не ті) як 
мі ні мум се ред ньої ін тен сив но сті, або 1–2,5 го ди ни на тиж день про во ди ти ін-
тен сив ні тре ну ван ня.

Тих, хто ве де ма ло рух ли вий спо сіб жит тя, не об хід но за охо чу ва ти роз по чи на-
ти тре ну валь ні про гра ми лег кої ін тен сив но сті з пос ту по вим збіль шен ням 
ін тен сив но сті і три ва ло сті на ван та жень! Фі зич на ак тив ність/ди халь на гім-
на сти ка має про во ди ти ся де кіль ко ма се ан са ми три ва лі стю ≥ 10 хви лин і бу ти 
рів но мір но роз по ді ле на про тя гом тиж ня.

НОРМАЛІЗАЦІЯРІВНЯАТ
NB! Вкрай важ ли ві за хо ди, ос кіль ки са ма по со бі нор ма лі за ція АТ на віть без 
будь-яких ін ших втру чань при зво дить до змен шен ня ри зи ку різ них ССУ на 
30–50 %. З ін шо го бо ку, слід пам’ятати, що іс нує тіс ний зв’язок рів ня АТ з час то тою 
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роз ви тку різ них сер це во-су дин них уск лад нень, а ймо вір ність ви ник нен ня ос тан-
ніх при під ви ще но му АТ в 7 ра зів ви ще, ніж у лю дей з йо го нор маль ним рів нем.

До сить ці ка ві роз ра хун ки на во дять ек спер ти, які по ка зу ють, що очі ку ва на 
три ва лість жит тя чо ло ві ка 35 ро ків при рів ні АТ 120/80 мм рт. ст. ста но вить 
73,5 ро ку, при АТ 130/90 – 67,5 ро ку, 140/95 – 62,5 ро ку і 150/100 – ли ше 55 ро ків.

Слід пам’ятати, що в ра зі ви зна чен ня під ви ще но го рів ня АТ, який не пе ре ви-
щує 160/100 мм рт. ст., і від сут но сті ате ро скле ро тич них ССЗ, цук ро во го діа бе-
ту, ожи рін ня, за хво рю вань ни рок, а та кож за нор маль ної пе ре но си мо сті під ви-
ще но го АТ мож ли во по ча ти лі ку ван ня без за сто су ван ня ме ди ка мен тів, які 
зни жу ють АТ (ан ти гі пер тен зив ні пре па ра ти). Ос нов ну ува гу слід звер ну ти на 
мо ди фі ка цію спо со бу жит тя, на сам пе ред, під ви щен ня фі зич ної ак тив но сті 
(по мір ної ін тен сив но сті з пе ре ва гою на ван та жень на сві жо му по віт рі (ае роб-
ні на ван та жен ня), змен шен ня вжи ван ня со лі, змен шен ня ва ги. Як що це впро-
довж 3 мі ся ців не при зво дить до змен шен ня АТ, слід пе ре хо ди ти на ме ди ка-
мен тоз ну те ра пію, яку обов’язково має при зна ча ти лі кар! 

Ко ли є впев не ність у під ви щен ні АТ > 160/100 мм рт. ст. або на яв но сті в па ці єн-
та ате ро скле ро тич них ССЗ, цук ро во го діа бе ту, ожи рін ня, за хво рю вань ни рок 
і по га ній пе ре но си мо сті під ви ще но го АТ, лі ку ван ня зра зу по чи на ють з при-
йо му ан ти гі пер тен зив них пре па ра тів (ос кіль ки в цьо му ви пад ку іс нує до-
сить ви со ка за гро за швид ко го роз ви тку різ них ССУ!). Слід та кож пам’ятати, що в 
обов’язковому по ряд ку при зна чен ня і під бір аде к ват ної ан ти гі пер тен зив-
ної те ра пії по ви нен про во ди ти лі кар (сі мей ний лі кар, те ра певт або кар діо лог)!
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ЗМЕНШЕННЯВАГИТІЛА

  «Їжа, пит во, сон, ко хан ня – хай усе бу де по мір ним». 
            Гіп по крат

NB! До ся га є ть ся пси хо ло гіч ним на стро єм па ці єн та на не об хід ність змен шен-
ня ва ги, пе ре хо дом на здо ро ве хар чу ван ня і збіль шен ням фі зич ної ак тив но сті!

Слід пам’ятати, що за сто су ван ня різ них пре па ра тів (особ ли во хар чо вих до ба вок і ба дів) з ці єю 
ме тою є до сить про бле ма тич ним і не ви зна є ть ся (як лі ку ван ня з до ве де ною ефек тив ні стю 
і без печ ні стю) ме дич ною спіль но тою. Крім то го, слід та кож пам’ятати, що зни жен ня ва ги має 
бу ти пос ту по вим (най більш фі зіо ло гіч ний темп 1–5 кг за 3 мі ся ці), ос кіль ки са ме та кий ре жим 
най більш без печ ний і дає мож ли вість ефек тив но ут ри му ва ти до сяг ну те зни жен ня ва ги!

МОДИФІКАЦІЯХАРЧУВАННЯАБОПЕРЕХІДНАЗДОРОВЕХАРЧУВАННЯ
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NB! Ос нов ні на прям ки: об ме жен ня вжи ван ня со лі (кіль кість со лі за до бу по вин-
но скла да ти при близ но 1/2 чай ної лож ки). Об ме жен ня вжи ван ня тва рин но го 
жи ру (на сам пе ред, жир ні сор ти м’яса), ви со ко ка ло рій ної їжі (в пер шу чер гу це 
со лод кі й муч ні стра ви). Ак цент ро би ти на збіль шен ня вжи ван ня мор ської ри-
би, про дук тів, які міс тять хар чо ві во лок на, К+ і Мg2+ та ін ші мік ро еле мен ти – 
зла ко ві про дук ти, фрук ти і ово чі (ос тан ні по вин ні вжи ва тись не мен ше 500 г на 
до бу, іде аль но – 800 г).

ЗМЕНШЕННЯРІВНЯЛІПІДІВКРОВІ

   «Муд рець швид ше уни ка ти ме хво роб,
     ніж ви би ра ти ме за со би про ти них».
       То мас Мор

NB! Слід пам’ятати, що зни жен ня під ви ще но го рів ня лі пі дів за без пе чу є ть ся, на-
сам пе ред, пе ре хо дом на здо ро ве хар чу ван ня і збіль шен ням фі зич ної ак тив но-
сті па ці єн та! Як що ці за хо ди уп ро довж 3-6 мі ся ців при зво дять до зни жен ня рів-
ня лі пі дів, їх про дов жу ють усе жит тя. У ви пад ку не ефек тив но сті па ці єн ти по вин-
ні за сто со ву ва ти спе ці аль ні пре па ра ти, які зни жу ють рі вень лі пі дів – ста ти ни. 

Па ці єн ти, які ма ють ате ро скле ро тич ні ССЗ, цук ро вий діа бет або ду же ви со кий 
рі вень лі пі дів (хо ле сте рин > 8 ммоль/л або хо ле сте рин лі по про те ї нів ни зької 
щіль но сті > 5 ммоль/л), крім обов’язкового за сто су ван ня не ме ди ка мен тоз них 
за хо дів з мо ди фі ка ції спо со бу жит тя, по вин ні в обов’язковому по ряд ку ви-
ко ри сто ву ва ти ста ти ни. Крім то го, слід ус ві дом лю ва ти той факт, що для про-
ве ден ня вто рин ної про фі лак ти ки (в ра зі на яв но сті у хво рих ате ро скле ро тич-
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них ССЗ або ССУ) ста ти ни ма ють при йма ти ся за будь-яко го рів ня за галь но го 
хо ле сте ри ну і хо ле сте ри ну лі по про теі нів ни зької щіль но сті, ос кіль ки в цьо му 
ви пад ку ви ко ри сто ву є ть ся до ве де на ефек тив ність цих пре па ра тів у ста бі лі-
за ції і змен шен ні ате ро скле ро тич них бля шок су дин (са ме дес та бі лі за ція 
цих бля шок і є тим суб стра том, який за пус кає роз ви ток біль шо сті ССУ!).

При йом ста ти нів має бу ти пос тій ним (ли ше в цьо му ви пад ку мож ли во очі ку-
ва ти ефек тив ний про фі лак тич ний ефект!) і не слід у жод но му ра зі за мі ню ва ти 
цей клас пре па ра тів на ін ший на під ста ві то го, що по діб ним про фі лак тич ним 
ефек том не во ло діє жо ден ін ший клас пре па ра тів!

ЗМЕНШЕННЯРІВНЯЦУКРУКРОВІ

 «Ті ло – це ба гаж, який не сеш усе жит тя.
 Чим він важ чий, тим ко рот ша по до рож». 
       Ар нольд Глаз гоу

NB! При ви яв лен ні збіль шен ня рів ня цу к ру кро ві в обов’язковому по ряд ку слід 
звер ну тись до сі мей но го лі ка ря, те ра пев та або ен до кри но ло га для ви рі шен ня 
пи тан ня про по даль шу так ти ку!

ЗМЕНШЕННЯВЖИВАННЯАЛКОГОЛЮ

 «Ал ко голь знач но біль ше за по ді ює го ря,
 хо ча йо го вжи ва ють за для ра до сті».
       І. П. Пав лов
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NB! Кіль кість ал ко го лю на до бу не має пе ре ви щу ва ти 30 г ета но лу для чо ло ві-
ків (60 мл го ріл ки або 500 мл пи ва) та 15 г для жі нок.

УНИКАННЯСТРЕСІВ

Стрес не тіль ки ви сна жує емо цій но, але й руй нує фі зич не та пси хіч не здо ров’я 
лю ди ни. Він мо же ста ти при чи ною важ ко го ін суль ту. На прик лад, стрес мо же під ви-
щу ва ти ар те рі аль ний тиск, по гір шу ва ти ніч ний сон і пос та чан ня кро ві до сер ця, збіль-
шу ва ти рі вень цук ру та хо ле сте ри ну у кро ві. Сон має бу ти дос тат нім (8–9 го дин).

NB! Як що важ ко впо ра тись зі стре сом, пот ріб но звер ну тись до сво го сі мей но-
го лі ка ря, пси хо ло га або пси хо те ра пев та.

РЕГУЛЯРНЕВІДВІДУВАННЯСВОГОЛІКАРЯ

До свід по ка зує, що під впли вом зов ніш ніх чи внут ріш ніх чин ни ків ба га то хво-
рих пі сля ви пис ки з лі кар ні при пи ня ють при йма ти при зна че ні лі ки, або по чи-
на ють при йма ти не пот ріб ні. Ми ра ди мо на шим па ці єн там при хо ди ти на ог ляд 
до су дин но го нев ро ло га що най мен ше раз на 3 мі ся ці про тя гом пер шо го ро ку 
пі сля ін суль ту та дві чі на рік у по даль шо му. 

Дот ри муй те ся всіх прин ци пів, на ве де них ви ще, – во ни да ють до сить ви со кий 
від со ток ус пі ху по даль шо го лі ку ван ня і про фі лак ти ки по втор них сер це во-су-
дин них ка та ст роф!

 «Вір те до свід че но му».
    Вер гі лі ус

5. НАЙ ПО ШИ РЕ НІ ШІ ПЕР ШІ 
СИМ ПТО МИ ІН СУЛЬ ТУ
•	 Рап то ва слаб кість, оніміння по ло ви ни ті ла або об лич чя, ру ки, но ги.

•	 Рап то вий ін тен сив ний го лов ний біль.
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•	 Рап то ве по ру шен ня чіт ко сті зо ру.

•	 Рап то ве по ру шен ня мо ви (лю ди на не мо же го во ри ти або ро зу мі ти 
звер не ну до неї мо ву).

•	 Рап то ве за па мо ро чен ня, втра та ко ор ди на ції ру хів, ну до та, блю ван ня.

 Ко рот ко го жит тя ми не от ри мує мо, 
 а ро би мо йо го та ким. Жит тя дов ге, 
 як що ним ро зум но ко ри сту ва тись. 
       Се не ка
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6. ЯКІ НА СЛІД КИ ІН СУЛЬ ТУ
Най час ті ши ми оче вид ни ми про я ва ми пе ре не се но го ін суль ту є ру хо ві по ру-
шен ня (па ра ліч кін ці вок із роз ла да ми хо ди) та по ру шен ня мо ви. Ве ли ку роль 
ві ді гра ють і змі ни в емо цій но му ста ні хво ро го, що про яв ля є ть ся роз ви тком де-
пре сії, ви ник нен ням па сив но сті, без іні ціа тив но сті, різ ким зни жен ням ін те ре су 
до нав ко лиш ньо го. Та кож у па ці єн тів, які пе ре не сли ін сульт, по ру шу ю ть ся ро-
зу мо ві (пі зна валь ні, ког ні тив ні) функ ції, на сам пе ред пам’ять, зо ро во-про сто ро-
ве спри йнят тя (не глект), ви ни ка ють спа стич ність, пос ту раль на гі по тен зія, емо-
цій ні змі ни.

Три ва лість збе ре жен ня по ру ше них функ цій пі сля дея ких ти пів ін суль ту мо же 
скла да ти го ди ни, або ми на ти зов сім не по міт но. Від нов лен ня пі сля більш тяж-
ких ти пів ін суль ту мо же про дов жу ва ти ся мі ся ці або ро ки, адже про цес ре ор га-
ні за ції моз ку три ва лий і пос ту по вий, а на слід ком цьо го про це су є ком пен са ція 
по ру ше них функ цій по шко дже них ді ля нок здо ро ви ми час ти на ми моз ку. Про-
те ін ко ли втра та функ цій є не зво рот ною.

 «У за хво рю ван ня не має ні чо го згуб ні шо го, 
 ніж нев час не лі ку ван ня». 
        Се не ка
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ІІ. 
 
ЛІ КУ ВАН НЯ ПІ СЛЯ 
ПЕ РЕ НЕ СЕ НО ГО ІН СУЛЬ ТУ

1. В ЧО МУ ПО ЛЯ ГАЄ ЛІ КУ ВАН НЯ 
ПІ СЛЯ ІН СУЛЬ ТУ

Най го лов ні шою ме тою є по пе ре джен ня по втор них ін суль тів, тоб то вто рин на 
про фі лак ти ка ін суль ту, яка вклю чає три ос нов ні ком по нен ти:

1. пос тій ний при йом ан ти гі пер тен зив них лі ків (під на гля дом сі мей но го 
лі ка ря), кон троль АТ вран ці та вве че рі;

2. пос тій не вжи ван ня ан ти аг ре ган тів (ас пі рин, кло пі дог рель) пі сля ате-
рот ром бо тич но го ін суль ту, або при йом ан ти коа гу лян тів (вар фа рин, 
пра дак са, кса рел то) пі сля кар діо ем бо ліч но го ін суль ту;

3. при йом ста ти нів – атор ва ста тин, ро зу ва ста тин (для зни жен ня вмі сту 
хо ле сте ри ну кро ві та ста бі лі за ції ате ро скле ро тич них бля шок).

Є не ви прав да ни ми при йом ве ли кої кіль ко сті пре па ра тів і за ста рі ла ре ко мен-
да ція дві чі на рік про хо ди ти «курс кра пель ниць» у ста ціо на рі.

2. ЯК НЕ ЗА БУ ВА ТИ ПРО РЕ ГУ ЛЯР НИЙ 
ПРИ ЙОМ ЛІ КІВ

На ступ ні по ра ди до по мо жуть не за бу ва ти при йма ти лі ки.

1. До ціль но за пи са ти на зви й до зи при зна че них лі ків роз бір ли вим по чер ком 
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у блок нот і по кла сти йо го на вид но му міс ці. Це по зба вить не об хід но сті їх 
за пам’ятовувати та змен шить мож ли вість по ми лок при при йо мі лі ків.

2. Що ден ний при йом лі ків в один і той са мий час зго дом стає звич кою.

3. Про час при йо му лі ків мо же на га ду ва ти спе ці аль но вста нов ле ний бу-
диль ник (на прик лад, у мо біль но му те ле фо ні).

4. До ціль но роз кла да ти лі ки на на ступ ний день (або кіль ка днів) на пе ре-
дод ні. Для цьо го мож на ви ко ри сто ву ва ти спе ці аль ні кон тей не ри для 
пі гу лок (їх мож на при дба ти в ап те ці). 

5. Вар то ма ти за пас лі ків на 1 мі сяць, щоб уник ну ти пе ре рви в лі ку ван ні, 
яка мо же бу ти не без печ ною.

 «Пра ця змі нює ті ло».
     Се не ка

 

 «По ча ток – по ло ви на спра ви».
     Арі сто тель
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ІІІ. 
 
РЕА БІ ЛІ ТА ЦІЯ

1. ЩО ТА КЕ ПРО ЦЕС РЕА БІ ЛІ ТА ЦІЇ
Реа бі лі та ція – це не тіль ки лі ку ван ня. Це від нов лен ня втра че них здат
но стей лю ди ни, які іс ну ва ли до за хво рю ван ня. Тоб то – це да ти мож ли
вість лю ди ні са мо стій но одя га ти ся, пе ре су ва ти ся, об слу го ву ва ти се бе в 
по всяк ден но му жит ті, а зго дом і від но ви ти свої тру до ві на вич ки. Зміст 
реа бі лі та ції скла да є ть ся з на по лег ли вих вправ, які ма ють ви ко ну ва ти ся 
пос лі дов но та ба га то крат но, ке ро ва но та сві до мо. Ме ди ка мен ти в цьо
му від но шен ні ви ко ну ють до по між ну роль і спря мо ва ні на усу нен ня тих 
ста нів, які за ва жа ють про це су реа бі лі та ції.

2. ОС НОВ НІ ПРИН ЦИ ПИ РЕА БІ ЛІ ТА ЦІЇ:
– ран ній по ча ток;
– ком плекс ність від нов лю валь них за хо дів;
– сис те ма тич ність;
– пое тап ність від нов лю валь но го лі ку ван ня;
– ак тив на участь у реа бі лі та ції са мо го хво ро го та йо го ро ди чів.

ІН КО ЛИ МО ЖЕ ЗДА ВА ТИ СЯ, ЩО ПО ЛІП ШЕН НЯ
ВІД БУ ВА Є ТЬ СЯ ДУ ЖЕ ПО ВІЛЬ НО
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3. ЯК ЛЮ ДИ НА, ЩО ДО ГЛЯ ДАЄ 
ХВО РО ГО, МО ЖЕ ДО ПО МОГ ТИ 
В РЕА БІ ЛІ ТА ЦІЇ 

Роль бли зьких і ро ди чів для хво ро го, що пе ре ніс ін сульт, ду же ве ли ка. Са ме на 
них ви па дає най біль ший тя гар до гля ду і кон тро лю за ста ном па ці єн та.

Прин ци па ми реа бі лі та ції, яких слід дот ри му ва ти ся, є:

а) пра виль не по ло жен ня па ці єн та в ліж ку, яке тре ба пос тій но кон тро лю-
ва ти та змі ню ва ти кож ні 1–2 го ди ни;

б) три ва лість од но го за нят тя з хво рим має бу ти 30–60 хв.;

в) час то та вправ – не мен ше три чі на день.

Ме та та кої прак ти ки не тіль ки гім на сти ка і ма саж вра же них кін ці вок, але й нав чан-
ня пев ним на вич кам ру хів, ко ри сту ван ня пред ме та ми та до маш нім при лад дям. Під 
час за нять пот ріб но обов’язково звер та ти ува гу на те, як хво рий ви ко нує впра ви, 
на рі вень за ці кав ле но сті, на строю та мо ти ва ції, як швид ко він втом лю є ть ся. Тіль ки 
та ким чи ном мож на вия ви ти та кі важ ли ві пи тан ня, як де пре сив ний роз лад чи ког-
ні тив ні (ро зу мо ві) по ру шен ня, що є го лов ною пе ре шко дою у про це сі реа бі лі та ції.

Своє час не при зна чен ня від по від ної те ра пії мо же при ско ри ти про цес реа бі лі-
та ції. Ін ко ли мо же зда ва ти ся, що по ліп шен ня від бу ва є ть ся ду же по віль но. Втім, 
пот ріб не тер пін ня як хво ро му на ін сульт, так і лю ди ні, що до гля дає йо го.

Дот ри ман ня роз по ряд ку дня, пос тій на під трим ка, пох ва ла, мо раль не за охо-
чен ня на віть за ма ле до сяг нен ня хво ро го до по ма га ють ство ри ти ат мо сфе ру 
до ві ри та сти му лю ють до праг нен ня не за леж но сті. Од но час но всі ля ко під три-
му є ть ся ві ра в ус піх.

 «До гляд дасть ре зуль тат».
        Ові ді ус
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ІV. 
 
ДО ГЛЯД ЗА ХВО РИМ, ЩО 
ПЕ РЕ НІС ІН СУЛЬТ

1. ПРО ФІ ЛАК ТИ КА ПРО ЛЕЖ НІВ
•	 Слід по вер та ти па ці єн та кож ні 1–2 го ди ни на 30–40 хви лин, ук ла даю чи на 

один чи дру гий бік, на спи ну. Збіль шуй те об сяг ру хів і мо біль ність, на скіль-
ки це мож ли во.

•	 Не об хід но уни ка ти сти скан ня, тер тя та зсу ву шкі ри під час змі ни по ло жен ня ті ла.

•	 Від сут ність скла док і сто рон ніх пред ме тів у ліж ку. Кра ще ви ко ри сто ву ва-
ти про ти про леж не ві мат ра ци.

•	 Су ха шкі ра є фак то ром ри зи ку про леж нів, уни кай те силь но го тер тя шкі-
ри. Не ви ко ри сто вуй те роз чи ни діа ман то во го зе ле но го (зе лен ку) та йо ду, 
спир ту, гу мо ві кіль ця.

•	 Уни кай те над мір но го зво ло жен ня та пе ре грі ву ді ля нок шкі ри, що по гір-
шує за хис ні вла сти во сті ро го во го ша ру. Уни кай те над мір но го ви ко ри-
стан ня кре мів, ма сел, таль ку.

•	 Ко рек ція ма си ті ла (як зай вої, що обу мов лює над мір ний тиск на точ ки 
опо ри, так і не дос тат ньої, що обу мов лює «ви пи нан ня кіс ток» і схиль ність 
до тро фіч них уш ко джень). 
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•	 Слід за без пе чи ти дос тат ню ка ло рій ність (30–35 ккал\кг\до бу) хар чу ван ня, 
від по від не спо жи ван ня біл ків (1,25–1,5 г\кг\до бу), дос тат ню кіль кість рі ди-
ни (1 мл рі ди ни на 1 спо жи ту ккал).

 «Гі гіє на – су пут ни ця здо ров’я».
     Гіп по крат

2. ЯК ДО ПО МА ГА ТИ ХВО РО МУ МИ ТИ СЯ
Про цес мит тя мож на по лег ши ти для хво ро го, як що під го ту ва ти ван ну кім на ту 
за зда ле гідь. При цьо му має бу ти дос тат ньо га ря чої во ди, а руш ни ки, шам пунь, 
ми ло, зуб ні пас та й щіт ка лег ко дос туп ні.

Упев ніть ся в то му, що міс це, де від бу ва є ть ся про це ду ра мит тя, те п ле і там не-
має про тя гів. По кла діть у ван ну чи душ не ковз кий ки ли мок. Під ло га на в ко ло 
ван ни чи ду шу має бу ти су хою та не сли зькою.

Упев ніть ся, що шлях до ван ної кім на ти віль ний від усі ля ких пе ре шкод.

Пе ри ла чи по руч ні, що за фік со ва ні на сті нах, по лег шу ють хво ро му за ну рен ня 
у ван ну та ви хід з неї.

Зав жди до да вай те га ря чу во ду до хо лод ної, а не на впа ки. Пе ре ві ряй те тем пе-
ра ту ру лік тем.

Спо чат ку по мий те об лич чя та ру ки хво ро го. Ді лян ка ге ні та лій має бу ти ви ми та 
на сам кі нець.

Під час мит тя у ван ні або під ду шем хво рий мо же си ді ти на стіль ці. Сті лець по-
ви нен ма ти гу мо ві на ко неч ни ки на ніж ках чи бу ти пос тав ле ний на руш ник, 
щоб за по біг ти ков зан ню.

Пе ре нос ний душ най більш зруч ний.

Чис ти ти зу би пот ріб но вран ці, вве че рі та пі сля кож но го вжи ван ня їжі, при цьо-
му ви ко ри сто ву ю ть ся зуб на щіт ка і тро хи зуб ної пас ти, щоб уник ну ти яду хи.
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Про сіть хво ро го від кри ти ро та та ні ко ли не від кри вай те йо му ро та си ло міць.

Для го лін ня ре ко мен ду є ть ся ко ри сту ва ти ся елек тро брит вою, адже во на більш 
без печ на, ніж зви чай на брит ва. При цьо му тре ба бу ти ду же обе реж ним.

При до гля ді за па ці єн том пот ріб но пам’ятати про роз ла ди чут ли во сті 
(ге мі гі пе сте зія) на па ре тич ній сто ро ні.

Про бле ми, які ви ни ка ють з цьо го при во ду:

- при по ру шен ні гли бо кої чут ли во сті па ці єнт мо же не від чу ва ти, що ле жить на 
сво їй ру ці, не ви зна ва ти, що во на на ле жить йо му. Час то в та кій си туа ції роз-
ви ва ю ть ся трав ми при пот ра п лян ні паль ців ру ки у спи ці ін ва лід но го віз ка;

- при по ру шен ні тем пе ра тур ної чут ли во сті мож ли ві опі ки при мит ті ду же га-
ря чою во дою;

- слід обе реж но пра цю ва ти з ура же ною ру кою, щоб не пе ре роз тяг ну ти м’які 
тка ни ни м’язів і суг ло бів.

   «Бу деш ма ти та кі пло ди, яки ми бу де твоя пра ця».
           Гіп по крат

3. ЯК ДО ПО МА ГА ТИ ХВО РИМ 
ОДЯ ГА ТИ СЯ

По радь те хво ро му при йня ти зруч не си дя че по ло жен ня пе ред тим, як одя га ти ся.

Під го туй те одяг у то му по ряд ку, в яко му хво рий бу де вдя га тись, а звер ху по-
кла діть ре чі, що він одяг не в пер шу чер гу.

Ко ли ви до по ма гає те хво ро му одя га ти ся, пот ріб но впев ни ти ся, що він спо чат-
ку одя гає на ура же ну ру ку або но гу, а вже по тім на не ура же ну ру ку чи но гу.

При роз дя ган ні хво рий має дот ри му ва ти ся зво рот но го по ряд ку: спо чат ку звіль-
ни ти здо ро ву ру ку чи но гу, по тім швид ко ски ну ти одяг з ура же ної ру ки чи но ги.
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За про по нуй те хво ро му ко ри сту ва ти ся одя гом з про стою фур ні ту рою, на прик-
лад, із за стіб ка ми-ли пуч ка ми за мість ґу дзи ків, ела стич ним пас ком за мість ре-
ме ня або під тя жок і взут тям без шну рі вок.

Для хво ро го на ін сульт не ба жа не вбран ня з ру ка ва ми, що щіль но об ля га ють, 
ву зькі шта ни з та лі єю, а та кож оде жу, яку тре ба вдя га ти че рез го ло ву.

Слід на да ва ти пе ре ва гу одя гу, який пот ріб но за сті ба ти спе ре ду, що зруч ні ше 
для хво ро го.

Про сті при строї до по ма га ють хво ро му на ін сульт одя га ти ся са мо му, на прик-
лад: га чок, кіль це або мо ту зо чок, що при крі п ле ні до зам ка-блис кав ки, до зво-
ля ють її за стіб ну ти, рі жок для взут тя по лег шує йо го взу ван ня.

З ура же ни ми час ти на ми ті ла хво ро го слід по во ди ти ся ду же обе реж но, щоб 
на да лі за по біг ти їх трав му ван ня.

 «Не йти впе ред – зна чить йти на зад».
       Се не ка

4. РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ ЩО ДО 
ЗА ПО БІ ГАН НЯ ПА ДІНЬ:

-  усу нен ня пе ре шкод при пе ре су ван ні па ці єн та вдо ма (двер них по ро гів, ки-
ли мів, зай вих меб лів, елек трич них про во дів);

-  до б ра ос віт ле ність при мі щен ня вдень і вно чі (ви ко ри стан ня ви ми ка чів з 
під сві чу ван ням, ос віт лен ня ніч ни ка ми);

-  по зна чен ня не без печ них для пе ре мі щен ня по вер хонь (на прик лад, схо ди) 
яс к ра ви ми мар ке ра ми;

-  лег ка до сяж ність пред ме тів пер шої не об хід но сті (на прик лад, ви ми ка чі, те-
ле фо ни, оку ля ри, во да); 
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-  ви ко ри стан ня зруч но го одя гу, який не ско вує ру хів;

-  не ковз ке взут тя (не ви ко ри сто вуй те для ходь би «шльо пан ці»);

-  пра виль ний під бір тех ніч них за со бів пе ре су ван ня (па ли ці, хо дун ки);

-  ви ко ри стан ня м’яких на кла док на куль шо ві суг ло би для змен шен ня ри зи ку 
пе ре ло му стег но вої кі ст ки при па дін ні).

В осіб, які пе ре не сли ін сульт, уна слі док яко го ви ник ла ге мі п ле гія чи ге мі па рез, ду-
же час то зу ст рі ча є ть ся бо льо вий син дром пле ча та опу щен ня (суб люк са ція) го лов-
ки пле чо вої кі ст ки на ура же ній сто ро ні. Це ви кли кає не тіль ки до дат ко ве на ван та-
жен ня на емо цій ну сфе ру (пос тій ний чи пе ріо дич ний біль), але й сві до ме об ме жен-
ня ру хо вої ак тив но сті (страх пе ред бо лем) і від мо ву від реа бі лі та цій них за нять.

5. ПРАК ТИЧ НІ ПРИ СТРОЇ
До маш ні при строї спри яють по вер нен ню хво ро го до нор маль но го спо со бу 
жит тя. До них на ле жить спе ці аль не ус тат ку ван ня: під йом ні схо ди, щоб під ні-
ма ти ся вго ру та спус ка ти ся вниз, пе ре нос ний душ за мість ван ни чи крі п лен ня 
по руч нів у ван ні. Мож ли во, зна до бить ся кріс ло-ві зок.

Спе ці аль но об лад на ні при строї для ви ко ри стан ня од ні єю ру кою до зво ля ють від кри-
ва ти бан ки, чис ти ти ово чі, зуб ні про те зи або ніг ті, за сто су ва ти па ли цю з гач ком для 
вдя ган ня. Пла ваю чий ван ний тер мо метр за по бі гає ви пад ко во му ош па рю ван ню.

6. ДО ПО МІЖ НІ ЗА СО БИ ТА 
МО ДИ ФІ КА ЦІЯ ПО МЕШ КАН НЯ

Для лег шо го та без печ ні шо го пе ре мі щен ня та ак тив но сті па ці єн та пі сля ін суль ту 
(ходь ба, їз да у віз ку) іно ді ви ни кає не об хід ність змін у йо го по меш кан ні. Це мо же 
бу ти про сто змі на роз та шу ван ня меб лів, по бу то вої тех ні ки та сан тех ні ки. Або, мож-
ли во, змі ни пот ріб но бу де зро би ти май же в кож ній кім на ті. Дея кі па ці єн ти зму ше ні 
бу дуть при дба ти спе ці аль ні при строї для то го, щоб зро би ти жит тя вдо ма лег шим, 
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або пот ре бу ва ти муть на яв но сті пан ду су (по хи ла по верх ня для вер ти каль но го пе-
ре мі щен ня ін ва лі дів на кріс лах-ко ля сках, на прик лад, ви їзд на під ви щен ня).

Фа хі вець-реа бі лі то лог (ер го те ра певт) до по мо же зро би ти змі ни у ва шій до мів-
ці. Біль шість адап та ції вдо ма є лег кою і де ше вою у ви ко нан ні. Як що ви пот ре-
бує те спе ці аль но го об лад нан ня чи мо ди фі ка цій по меш кан ня, ваш со ці аль ний 
пра ців ник, мож ли во, до по мо же знай ти фі нан со ве за без пе чен ня (мож ли вість 
пов но го чи ча ст ко во го по крит тя ви трат на спе ці аль не об лад нан ня чи мо ди-
фі ка цію до маш ньо го се ре до ви ща від дер жав них ор га нів со ці аль но го за без пе-
чен ня тре ба з’ясовувати ін ди ві ду аль но за міс цем про жи ван ня).

За леж но від ва ших пот реб вам до по мо жуть на ступ ні ре ко мен да ції для 
без пе ки вдо ма:

• пе ре міс тіть елек трич ні ро зет ки та вми ка чі світ ла так, щоб їх бу ло лег ко діс та ти;
• пе ре міс тіть меб лі, які за ва жа ють при ходь бі (на прик лад, за го ро джу ють 

про хід);
• де рев’яні плат фор ми та под вій ні по душ ки збіль шать ви со ту крі сел або 

стіль ців, а за не об хід но сті – їх мож на при бра ти;
• за бе ріть з під ло ги до ріж ки та ки ли ми, че рез які мож на спітк ну ти ся.

Двер ний про хід:
• як що є не об хід ність, вста но віть по руч ні та пан дус для кріс ла-віз ка;
• як що ви ви ко ри сто вує те за сіб для ходь би (па ли ця, хо дун ки) чи кріс-

ло-ві зок, ви мо же те за бра ти двер ні по ро ги, а та кож над мір не оз доб-
лен ня чи ліп ни ну з двер но го про хо ду.

Схо до ва кліт ка:
• пос тав те до дат ко ві по руч ні;
• при не об хід но сті до ла ти 4 чи мен ше схо ди нок, ус та но віть пан дус;
• як що при про хо ді по схо дах не об хід но до ла ти ба га то схо ди нок – до-

ціль но вста но ви ти під йом ник для ін ва лід но го віз ка.
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Ван на кім на та:
• вста но віть по руч ні бі ля уні та зу, ван ни чи ду шо вої ка бі ни;
• на клей те не ковз ку стріч ку чи по кла діть ки ли мок, що убез пе чить 

па ці єн та від па дін ня на дно ван ни чи ду шо вої ка бі ни;
• ви ко ри сто вуй те сті лець та кої ж ви со ти, що й ван на, для лег шо го 

вхо ду та ви хо ду з неї;
• як що вам важ ко без печ но зай ти та вий ти з ван ни, за сто со вуй те ла ву 

(си дін ня) на ван ну і гнуч кий руч ний ду шо вий шланг (душ);
• під ні міть си дін ня уні та зу, пос лаб люю чи бол ти та під клав ши клин ки 

під звич не си дін ня, або при дбай те під ви ще ну на клад ку-си дін ня;
• ре ко мен дує мо ко ри сту ва ти ся ми лом на мо туз ці під час при йнят тя 

ду шу – це за ва дить стра ху ви сли зан ня ми ла з рук;
• мо чал ка-ру ка вич ка та щіт ка для ду шу з по дов же ною руч кою мо-

жуть по лег ши ти про цес мит тя.

Спаль ня:
• ви ко ри сто вуй те ліж ко та кої ви со ти, щоб бу ло лег ко і без печ но ля га-

ти на ньо го та вста ва ти з ньо го;
• в дея ких ви пад ках мож на орен ду ва ти ме дич не ліж ко;
• як що у вас є по ру шен ня ходь би, ви ко ри сто вуй те вно чі мо біль ний 

сті лець-туа лет чи суд но/се чо прий маль ник;
• за без печ те м’яке ніч не ос віт лен ня (ніч ник).

Кух ня:
• при дбай те та вста но віть кран, який мож на вми ка ти та ви ми ка ти на-

віть зап’ястями, або який спра цьо вує ав то ма тич но, реа гую чи на рух;
• ви ко ри сто вуй те пор та тив ну елек трич ну плит ку на сто лі, як що ста-

ціо нар на пли та ду же ви со ка;
• вбий те в дош ку для хлі ба не ржа вію чі цвя хи – на них бу дуть три ма-

ти ся про дук ти, ко ли ви бу де те їх рі за ти чи чис ти ти;
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• під час ро бо ти за ви со кою ро бо чою по верх нею ко ри стуй те ся стіль-
цем або вста но віть ниж чу по верх ню;

• збе рі гай те по суд і криш ки для ка ст руль на вер ти каль ній під став ці 
для та рі лок;

• роз міс тіть ку хон не при лад дя на ниж ніх по ли цях і міс цях, де змо же-
те лег ко їх діс та ти;

• для лег ко го до ся ган ня пред ме тів при дбай те по ли цю/під став ку на 
ко ле сах, яка обер та є ть ся на 360°;

• ви ко ри сто вуй те сто лик на ко ле сах, щоб пе ре во зи ти пред ме ти до 
пли ти чи хо ло диль ни ка;

• як що у вас ковз ка під ло га на кух ні, за мі ніть її на без вос ко вий не-
ковз кий лі но ле ум;

• дов гі щип ці чи за хват ки до по мо жуть діс та ти пред ме ти з ви со ких 
по лиць;

• щоб за по біг ти ков зан ню та ріл ки, роз міс тіть під нею во ло гу ган чір ку 
чи па пе ро вий руш ник, і во на за ли ша ти ме ть ся на міс ці;

• для біль шої зруч но сті при при йнят ті їжі мож на ви ко ри ста ти спе ці-
аль ні сто ло ві при бо ри з по тов ще ною руч кою.

За со би пе ре мі щен ня
За со би пе ре мі щен ня – це при строї, які до по ма га ють пе ре мі щу ва ти ся як 
в по меш кан ні, так і на ву ли ці. Вид при строю за ле жить від ва ших особ-
ли вих пот реб. По го во ріть з ва шим реа бі лі то ло гом (кі не зі те ра пев том, 
ер го те ра пев том), щоб діз на ти ся, який са ме за сіб є най кра щим для вас.

 «Жи ти – зна чить бо ро ти ся».
      Се не ка
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7. ПРАК ТИЧ НІ РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ 
ЗА ПО БІ ГАН НЯ БО ЛЮ ТА ОПУ ЩЕН НЯ 
(СУБ ЛЮК СА ЦІЇ) У ПЛЕ ЧО ВО МУ 
СУГ ЛО БІ ПА РЕ ТИЧ НОЇ РУ КИ:

- не мож на тяг ну ти за ура же ну ру ку, до по ма гаю чи па ці єн ту одя га ти ся, ми ти-
ся чи вста ва ти з ліж ка;

- не мож на до зво ля ти па ці єн ту ле жа ти на вра же ній ру ці, тре ба кон тро лю ва ти 
це то ді, ко ли па ці єнт спить;

- ура же на ру ка не по вин на віль но зви са ти при пе ре вер тан ні в ліж ку;

- вра же ну кін ців ку не об хід но ви кла да ти на під ви щен ня (по душ ку) у фі зіо ло-
гіч но му по ло жен ні;

- не об хід но за сто су ва ти ор тез (пов’язка-ко син ка) для пле чо во го суг ло ба на 
ран ніх ета пах реа бі лі та ції та за по бі га ти роз ви тку бо льо во го син дро му;

- не мож на ви ко ну ва ти фі зич не на ван та жен ня на вра же ній кін ців ці «че рез біль»;

- не об хід но ак тив но за лу ча ти па ці єн та до по силь ної для ньо го по всяк ден ної 
ді яль но сті;

- тре ба уни ка ти над мір ної внут ріш ньої ро та ції пле ча та, на впа ки, слід сти му-
лю ва ти зов ніш ню.

 «Мис тецтво ме ди ци ни по ля гає в то му, щоб 
 до по ма га ти па ці єн то ві ко ро та ти час, по ки
 при ро да ви лі ко вує хво ро бу». 
        Воль тер
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V. 
 
НА СЛІД КИ ІН СУЛЬ ТУ

1. НЕ ТРИ МАН НЯ СЕ ЧІ
Не три ман ня – це по ру шен ня кон тро лю за ро бо тою се чо во го мі ху ра та киш ків-
ни ка. Ба га то па ці єн тів сти ка ю ть ся з про бле мою не три ман ня се чі та ка лу пі сля 
пе ре не се но го ін суль ту. Але з ча сом ба га то па ці єн тів, кот рі пе ре не сли ін сульт, 
від нов лю ють кон троль за та зо ви ми ор га на ми.

Іс нує ба га то адап тив но го об лад нан ня, яке по лег шує про цес від ві ду ван ня туа-
ле ту та ро бить йо го без печ ні шим.

 До та ких за со бів на ле жать:
- ви со кі на сад ки-си дін ня для уні та зу;
- по руч ні на сті ні бі ля уні та зу;
- мо біль ні стіль ці-туа ле ти;
- се чо прий маль ни ки та суд на.

По ра ди, які до по мо жуть па ці єн ту пі сля ін суль ту впо ра ти ся 
з про бле мою не три ман ня

- Щоб від но ви ти кон троль за се чо ви пус кан ням, ре ко мен ду є ть ся від ві ду-
ва ти туа лет з ре гу ляр ни ми ін тер ва ла ми (на прик лад, кож ні 2 го ди ни).

- Як що є про бле ми з кон тро лем ро бо ти се чо во го мі ху ра, тре ба об ме жи ти 
вжи ван ня рі ди ни пе ред сном.
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- На ніч роз та шу ва ти сті лець-туа лет чи суд но/се чо прий маль ник бі ля ліж ка 
па ці єн та.

- За без пе чи ти ніч не ос віт лен ня (ніч ник) у туа лет ній кім на ті.

- До реч ни ми бу дуть од но ра зо ва пе люш ка та/чи під гу зок.

- Як що на яв ні по ру шен ня ро бо ти та зо вих ор га нів, не об хід но про кон суль ту-
ва ти ся з ва шим лі ка рем. Мож ли во, пот ріб но спо жи ва ти біль ше кліт ко ви ни.

- Дея кі лі ки мо жуть впли ва ти на ро бо ту се чо во го мі ху ра та киш ків ни ка. 
Не зай вою бу де кон суль та ція з лі кую чим лі ка рем.

Ін ко ли лю ди на ма га ю ть ся за по бі га ти цій про бле мі шля хом об ме жен ня кіль ко сті рі-
ди ни, яку во ни спо жи ва ють. Це по га на ідея. Біль шість до рос лих лю дей пот ре бу ють 
від 6 до 8 скля нок рі ди ни про тя гом дня. От ри ман ня мен шої кіль ко сті рі ди ни мо же 
ви кли ка ти зне вод нен ня ор га ніз му чи під ви щи ти ри зик ви ник нен ня се чо вої ін фек ції.

Сим пто ми ви ник нен ня се чо вої ін фек ції:

- збіль шен ня час то ти від ві ду ван ня туа ле ту чи «ава рій» (епі зо дів не три ман ня);
- змі ни в по ве дін ці: особ ли во під ви ще на збу дже ність, ко ли па ці єнт не мо же по ві до-

ми ти про тер мі но ву пот ре бу у від ві ду ван ні туа ле ту (при по ру шен ні мов лен ня);
- від чут тя пе чін ня, свер бе жу чи бо лю під час се чо ви пус кан ня;
- ка ла мут на се ча чи різ кий її за пах.

При поя ві сим пто мів обов’язково звер ніть ся до лі ка ря!

2. ЩО ТА КЕ ФЕ НО МЕН ІГ НО РУ ВАН НЯ – 
НЕ ГЛЕКТ

Зо ро во-про сто ро ві по ру шен ня (фе но мен іг но ру ван ня – не глект) – по ру шен ня 
спри йнят тя час ти ни ті ла (за зви чай – ура же ної по ло ви ни), а та кож іг но ру ван-
ня по ло ви ни про сто ру та ін фор ма ції, що з неї над хо дить. При чо му па ці єнт не 
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при ді ляє ува ги цій по ло ви ні ті ла, са мо стій но не за йма є ть ся реа бі лі та ці єю, час-
то не ус ві дом лює на яв но сті де фек ту.

Прак тич ні ре ко мен да ції:

- пред ме ти, що ви ко ри сто ву ю ть ся па ці єн том у по всяк ден но му жит ті, ма ють 
бу ти роз та шо ва ні пря мо пе ред па ці єн том;

- лю ди, що йо го ото чу ють, по вин ні під хо ди ти і звер та ти ся до па ці єн та з бо ку 
ура жен ня;

- ліж ко па ці єн та має бу ти роз та шо ва не так, щоб вхід ні две рі, тум боч ка, те ле-
ві зор і все не об хід не бу ли з ура же но го бо ку;

- пот ріб но ак цен ту ва ти ува гу па ці єн та на ви ко ри стан ні кін ці вок з ура же но го 
бо ку;

- не об хід но ви ко ри сто ву ва ти міт ки на ото чую чо му об лад нан ні та пред ме тах, 
на прик лад, яс к ра ву смуж ку на краю сто ла, две рях, кла сти по душ ку в яс к ра-
вій на во лоч ці під ура же ну ру ку.«Не без пе ка – у зво лі кан ні».

3. ПРО ФІ ЛАК ТИ КА СПА СТИЧ НО СТІ 
В ПА РА ЛІ ЗО ВА НИХ КІН ЦІВ КАХ

Особ ли ву ува гу пот ріб но при ді ля ти по ру шен ню то ну су м’язів (спа стич но сті) і її 
про фі лак ти ці.

За зви чай у па ре тич них кін ців ках під ви щу є ть ся то нус, з’являється на пру жен ня 
м’язів у спо кої, що на дає кін ців кам своє рід ної по зи – ру ка на пів зіг ну та в усіх суг ло-
бах, на то мість но га над мір но ро зі гну та, «по дов же на» (спа стич ність, «спа сти ка»). 
Та кий спа стич ний то нус збіль шу є ть ся при швид ких па сив них ру хах у кін ців ці.

Іс ну ють не ме ди ка мен тоз ні ме то ди змен шен ня спа стич но сті м’язів:

- ком форт на тем пе ра ту ра у при мі щен ні (при ни зькій тем пе ра ту рі то нус 
м’язів мо же під ви щу ва ти ся);
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- пра виль не по зи ціо ну ван ня па ці єн та з ін суль том, зруч не і без печ не по ло-
жен ня па ці єн та; «ан ти спа стич ні по зи ції» – па ре тич ні кін ців ки ма ють бу ти 
ви тяг ну ті, но га де що по вер ну та все ре ди ну, а ру ка – на зов ні. Сто пу на ура-
же ній сто ро ні ут ри му ва ти в пря мо му по ло жен ні ме то дом об ме жен ня ва-
ли ка ми або ук ла дан ня в спе ці аль ний «чо бі ток»;

- ви ко нан ня кіль ка ра зів на день по віль них па сив них ру хів у суг ло бах ура-
же них кін ці вок, крат ність – 7 ра зів на день; уни кан ня над лиш ко вих пе ре-
роз ги наль них ру хів;

- ре ко мен ду є ть ся ви ко ну ва ти по гла джу ван ня тиль ної по верх ні ура же ної 
кис ті в на прям ку до лік тя.

 «Важ ли во не те, що ви кли кає хво ро бу,
 а те, що її усу ває».
        Пе тро ній

4. ПОС ТУ РАЛЬ НА ГІ ПО ТЕН ЗІЯ –  
ЩО ЦЕ ТА КЕ

Ще од ні єю про бле мою є пос ту раль на гі по тен зія, яка ви ни кає при спро бах пос та-
ви ти па ці єн та, який до сить дов го пе ре бу вав у по ло жен ні ле жа чи, вер ти каль но. 

Пос ту раль на гі по тен зія – епі зо ди па дін ня АТ при пе ре хо ді з го ри зон таль но-
го у вер ти каль не по ло жен ня, або під час три ва ло го вер ти каль но го по ло жен ня 
(сто ян ня, хо да). 

Оз на ки: мля вість, го ло во кру жін ня, за па мо ро чен ня, піт ли вість, за ду ха, па дін-
ня, не при том ність. 

Пер ша до по мо га – сіс ти або ляг ти.

Про фі лак ти ка ви ник нен ня:
- тре ну ван ня – пос ту по ве пе ре ве ден ня з го ри зон таль но го у вер ти каль не 

по ло жен ня кіль ка ра зів на день;
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- хар чу ван ня – вжи ван ня ве ли кої кіль ко сті рі ди ни;

- пер ша до по мо га – при втра ті сві до мо сті не гай но по кла сти хво ро го і під ня-
ти йо го но ги ви ще рів ня го ло ви. 

 «Лі но щі – ма ти усіх вад».
     Гіп по крат

5. ЕМО ЦІЙ НІ ПО РУ ШЕН НЯ
Вва жа ють, що ко жен дру гий па ці єнт пі сля ін суль ту стра ж дає на де пре сію. Роз ви-
тку де пре сії спри яють особ ли во сті ха рак те ру па ці єн та (схиль ність до зни же но го 
на строю ще до ін суль ту), ус ві дом лен ня сво го нев ро ло гіч но го де фі ци ту (ви ра же-
ні оз на ки па ра лі чу, мов них роз ла дів), від чут тя ізо льо ва но сті від сус піль ст ва. Де-
пре сія, яка про яв ля є ть ся роз дра то ва ні стю, аг ре сі єю, пе ре па да ми на строю, сум-
ним ви ра зом об лич чя, зни жен ням іні ціа ти ви сто сов но реа бі лі та цій них за хо дів.

Вста нов лен ня ре аль ної ме ти та оцін ка про між них ре зуль та тів реа бі лі та ції, на-
віть ду же не знач них (пох ва ла, за охо чен ня), до по ма га ють під три му ва ти ро бо-
чий на стрій хво ро го. Не об хід но про во ди ти з хво рим біль ше ча су та об го во ри-
ти з ним ко ло лю дей, яких він хо тів би ба чи ти.

При три ва лій де пре сії па ці єн там при зна ча ють ан ти де пре сан ти. Лі ку ван ня ан ти-
де пре сан та ми три ває кіль ка мі ся ців і на віть ро ків, але ли ше під на гля дом лі ка ря.

Па ці єнт пі сля ін суль ту мо же до по мог ти со бі і сво їм рід ним на ступ ним:

– От ри муй те ін фор ма цію про ін сульт і ді літь ся нею з рід ни ми, пік лу-
валь ни ка ми або парт не ром. Чим біль ше во ни зна ти муть про ін сульт і йо-
го на слід ки, тим біль ше во ни змо жуть вам до по мог ти.

– Під три муй те кон такт з ко ман дою реа бі лі то ло гів. Ні хто не знає, що го-
тує нам май бут нє. Кож на лю ди на від нов лю є ть ся пі сля ін суль ту по-різ но му. 
Але ва ша реа бі лі та цій на ко ман да мо же до не сти до ва шої сві до мо сті, як зро-
би ти реа бі лі та цію мак си маль но про дук тив ною. 
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– Кон так туй те з ін ши ми хво ри ми, що пе ре жи ли ін сульт. Гру пи під трим ки 
за без пе чу ють чу до ву мож ли вість ді ли ти ся сво ї ми пе ре жи ван ня ми, іс то рія-
ми, об мі ню ва ти ся прак тич ни ми по ра да ми, от ри му ва ти емо цій ну під трим-
ку. Для вас бу де ко рис ним ви яв ля ти, що ви не са мі.

– Збе рі гай те со ці аль ні зв’язки. Не втра чай те зв’язок зі сво ї ми дру зя ми і чле на ми 
ро ди ни. За про шен ня лю дей до до му ство рює по зи тив ну ат мо сфе ру під трим ки.

– Збе рі гай те взає мо дію все ре ди ні сво єї сім’ї. Не ізо люй те ся від чле нів 
сво єї сім’ї. Бе ріть участь у їх ніх ра до стях і пе ча лях. Як що ви пі доз рює те в се-
бе де пре сію, по радь те ся зі сво їм лі ка рем, реа бі лі то ло гом або пси хо ло гом. 

– Вста нов люй те ці лі. Ро бо та над ма лень ки ми, але змі стов ни ми ці ля ми до-
по мо же вам по чу ва ти ся більш упев не ни ми в своє му май бут ньо му. А до сяг-
нен ня цих ці лей по вер та ти ме вам са мо оцін ку крок за кро ком.

 «На дій ся на кра ще».
    Пе тро ній

6. СУ ДИН НА ДЕ МЕН ЦІЯ – ЗНИ ЖЕН НЯ  
КОГ НІ ТИВ НИХ, РО ЗУ МО ВИХ 
ФУНК ЦІЙ

Ос нов ні про я ви де мен ції:
- зни жен ня пам’яті;
- по ру шен ня ра ху ван ня;
- по ру шен ня мо ви та чи тан ня;
- по ру шен ня ло гіч но го мис лен ня, орі єн та ції;
- втра та пра це здат но сті та пот ре ба в до по мо зі у по бу ті 

та са мо об слу го ву ван ні.
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Ін сульт мо же ста ти при чи ною рап то во го роз ви тку де мен ції. Це ви ни кає, як що 
ін сульт став ся в ді лян ках моз ку, що бе руть участь у ро зу мо вій ді яль но сті, або 
роз ви нув ся об шир ний ін сульт, у ре зуль та ті яко го по ст ра ж да ла біль ша час ти на 
моз ку.

Та кож су дин на де мен ція мо же ви ни ка ти пос ту по во, як що па ці єнт має за хво рю-
ван ня (цук ро вий діа бет, гі пер то ніч на хво ро ба), які по шко джу ють дріб ні су ди ни 
го лов но го моз ку, в ре зуль та ті чо го пос ту по во по гір шу є ть ся кро во пос та чан ня 
го лов но го моз ку та зни жен ня ро зу мо вої ді яль но сті. Час то та кі хво рі пе ре но-
сять один або кіль ка ла ку нар них ін суль тів.

Ри зик роз ви тку су дин ної де мен ції пі сля ін суль ту під ви щує:

- по хи лий вік;

- ни зький рі вень ос ві ти;

- па лін ня до за хво рю ван ня;

- під ви ще ний рі вень цук ру у кро ві (цук ро вий діа бет);

- ни зький або під ви ще ний ар те рі аль ний тиск (гі пер то ніч на хво ро ба);

- ла ку нар ні ін суль ти в анам не зі;

- ін сульт, який роз ви нув ся в лі вій пів ку лі го лов но го моз ку.

Лі кар вста нов лює по ру шен ня ког ні тив ної функ ції спе ці аль ним тес ту ван ням, а 
ото чую чі фік су ють не спро мож ність до еле мен тар но го са мо об слу го ву ван ня, 
не охай ність, втра ту іні ціа ти ви то що.

При маг ніт но-ре зо нанс ній то мо гра фії (МРТ) ви яв ляю ть ся змі ни в тка ни ні го-
лов но го моз ку: дріб ні (ла ку ни) або де що біль ші кіс ти. При зна ча ю ть ся лі ки, які 
ді ють на пев ні ре цеп то ри. В ре зуль та ті чо го по кра щу є ть ся про від ність між 
нер во ви ми клі ти на ми, що при зво дить до по кра щен ня пам’яті, ува ги та мо ви.
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VI. 
ПРАК ТИЧ НІ 
ПО РА ДИ ПА ЦІ ЄН ТУ І 
ПІК ЛУ ВАЛЬ НИ КУ

1. ПО РА ДИ ПА ЦІ ЄН ТУ, ЯКИЙ ПЕ РЕ ЖИВ 
ІН СУЛЬТ, ЩО ДО ВІД НОВ ЛЕН НЯ 
ПАМ’ЯТІ ТА КОН ЦЕН ТРА ЦІЇ УВА ГИ

– Ре гу ляр но від ві дуй те сво го лі ка ря. В дея ких ви пад ках по ру шен ня пам’яті 
пев ною мі рою змен шу ю ть ся ме ди ка мен тоз ним втру чан ням.

– Пам’ятайте, що мо зок пра цює кра ще, ко ли все ті ло пра цює кра ще. Не об хід-
но, на скіль ки це мож ли во, під три му ва ти фі зич ну ак тив ність, вжи ва ти здо-
ро ву їжу, пи ти ба га то без ал ко голь ної рі ди ни. Пе ре ко най те ся, що дос тат ньо 
від по чи ває те, уни кає те вжи ван ня ал ко го лю та не при зна че них лі ка рем за-
спо кій ли вих, сно дій них або ін ших за со бів, що при гні чу ють сві до мість.

– Праг ніть до са мо ор га ні за ції. Ви би рай те зруч ні й дос туп ні міс ця для ре чей, які мо-
жуть лег ко гу би ти ся (на прик лад, ві шал ки для клю чів бі ля две рей або фут ляр для 
оку ля рів бі ля кріс ла). Пі сля ви ко ри стан ня кла діть річ на від ве де не для неї міс це. 
Звич ка ро би ти все за роз кла дом теж мо же до по мог ти вам у за пам’ятовуванні.

– Ви ко ри сто вуй те ка лен да рі та що ден ни ки для за пи су ре чей і по дій, які ви 
має те пам’ятати. У вас біль ше шан сів зга да ти те, що ви за пи са ли, або ж хо ча 
б «під гля ну ти» в на пи са но му.
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– За пи суй те перелік про дук тів або до ру чень. Як тіль ки впо ра ли ся із зав дан ням, 
ви крес люй те йо го зі спи ску. Роз мі щуй те спи ски най більш важ ли вих ре чей 
(но ме ри ек ст ре но го ви кли ку, час при йо му ме ди ка мен тів і т. ін.) в ба га тьох міс-
цях, та ких, як хо ло диль ник, ма ши на, спаль ня, бі ля те ле фо нів, у ван ній.

– Зна ходь те на га ду валь ні чин ни ки для від нов лен ня пам’яті. На прик лад, зоб-
ра жен ня зуб ної щіт ки мо же на га да ти про те, що тре ба по чи сти ти зу би.

– Пе ре гляд но вин по те ле ба чен ню або чи тан ня га зет до по мо же вам за ли ша-
ти ся в кур сі по дій. Це та кож під три має ва ші на вич ки ува ги. 

– Кож но го дня ви ко нуй те впра ви на за гос трен ня ва ших ува ги та пам’яті. На-
прик лад, зав чай те но ме ри те ле фо нів лю дей, які дзво ни ли вам впро довж дня. 

2. ПО РА ДИ ПІК ЛУ ВАЛЬ НИ КУ, ЯКИЙ 
МО ЖЕ ДО ПО МОГ ТИ ПА ЦІ ЄН ТУ, ЩО 
ПЕ РЕ ЖИВ ІН СУЛЬТ, У ВІД НОВ ЛЕН НІ 
ПАМ’ЯТІ ТА КОН ЦЕН ТРА ЦІЇ УВА ГИ

– Спіл куй те ся ко рот ки ми ре чен ня ми.
– Ви ко ри сто вуй те ко рот кі зро зу мі лі фра зи.
– Ви кла дай те но ву ін фор ма цію час ти на ми.
– Да вай те час хво ро му за кін чу ва ти один крок пе ред пе ре хо дом до ін шо го.
– До зво ляй те хво ро му по вто рю ва ти ін фор ма цію влас ни ми сло ва ми.
– Від ме жуй те хво ро го від зай вих под раз ни ків і фак то рів, що йо го від во лі ка ють.
– Ви ко ри сто вуй те за со би для по лег шен ня про це су фік са ції ін фор ма ції: за пис-

ні книж ки, пись мо ві но тат ки, дик то фо ни і т. п.
– На га дуй те хво ро му про йо го про грес, інак ше він мо же за бу ва ти ми ну лі до-

сяг нен ня.
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 «Усі лю ди ба жа ють со бі здо ров’я, про те
 час то роб лять усе те, що йде всу пе реч йо му». 
        Се не ка

3. ЗА ХО П ЛЕН НЯ ТА АК ТИВ НИЙ 
ВІД ПО ЧИ НОК

Пе ре не се ний ін сульт не оз на чає, що па ці єн ту тре ба по ки ну ти ста рі хо бі чи ін-
те ре си, або що він не мо же зна хо ди ти но ві. В дея ких ви пад ках ко рис ни ми мо-
жуть ста ти й до по між ні при ла ди.

Гра в кар ти – ви ко ри стан ня три ма чів для карт (про да ю ть ся в ма га зи нах на-
стіль них ігор), як що є про бле ми з ут ри му ван ням ма лих об’єктів.

Чи тан ня – ви ко ри сто ву ва ти три ма чі для кни жок, книж ки з ве ли ким шриф том 
чи ау діо кни ги.

Фо то гра фія – біль ші стю су час них ка мер мож на ко ри сту ва ти ся, три маю чи їх 
од ні єю ру кою.

До маш ні тва ри ни – чу до ві ком пань йо ни. Нав че ний со ба ка бу де ва го мою мо-
ти ва ці єю ви хо ду на про гу лян ку що дня. Для ко тів мож на пос та ви ти ло ток на 
по ли цю чи під став ку, щоб не тре ба бу ло на хи ля ти ся під час йо го чи щен ня.

Шит тя – іс нує ба га то спе ці аль них при ла дів, що по лег шу ють ко ри сту ван ня гол-
кою та нит кою, або мож на зро би ти влас ний. На прик лад, три ма чі на пру жи нах 
до по мо жуть ут ри му ва ти ре чі на міс ці. 

4. АК ТИВ НІ РОЗ ВА ГИ
Фі зич на ак тив ність ду же ко рис на для тих, хто пе ре ніс ін сульт, і мо же змен ши ти 
ри зик по втор но го ін суль ту. 

Бо улінг, кри кет – все це мож на ро би ти од ні єю ру кою.
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Си дя чий фіт нес – дея кі цен три ве дуть гру пи фіт не су для лю дей з про бле ма-
ми здо ров’я.

Ходь ба – один з най більш еко ном них і ко рис них ви дів ак тив но го від по чин ку. 
Все, що зна до бить ся, – це па ра зруч но го взут тя. 

Йо га, пі ла тес, тайд зі цю ань – все це вклю чає пер со наль ний під хід, щоб па ці єнт 
ро бив ли ше те, що мо же. Дея кі клу би та кож ма ють ін ст рук то рів, які спе ціа лі зу ю-
ть ся на тре ну ван ні лю дей різ них ві ко вих груп та з пев ни ми про бле ма ми здо ров’я.

Са дів ництвом лег ше за йма ти ся, як що гряд ки зро би ти ви щи ми (пе ре міс ти ти 
їх у ко роб ки чи ви со кі ва зо ни).

 «По мір ний у їжі – лі кар сам со бі».
      Ф. Бе кон

5. ДО ПО МО ГА ХВО РИМ ПРИ 
ВЖИ ВАН НІ ЇЖІ ТА ПИТ ТІ

У па ці єн тів з ін суль том час то бу ває по ру шен ня ков тан ня – дис фа гія. Дис фа гія 
ду же не га тив но впли ває на якість жит тя па ці єн та, при зво дить до тяж ких на слід-
ків з бо ку ди халь ної сис те ми, зне вод нен ня, ка хек сії. Час то при зво дить до ви-
ник нен ня та ких уск лад нень, як ас пі ра ція, яка мо же бу ти не по міт ною внас лі док 
від сут но сті каш льо во го реф лек су. З ме тою по пе ре джен ня цих уск лад нень при 
по ру шен ні ков тан ня ви ко ри сто ву ють на зо га ст раль не (зон до ве) хар чу ван ня.

Ен те раль не штуч не хар чу ван ня більш еко но міч не, без печ не, пов но цін не і 
збе рі гає струк ту ру та функ ціо наль ну ці ліс ність киш ків ни ка.

По ка зан ня до пос та нов ки на зо га ст раль но го зон ду:

– гру бі по ру шен ня функ ції ков тан ня з біл ко во-енер ге тич ною не дос тат ні стю; 

– ко ма тоз ний і со по роз ний стан хво ро го.
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На зо га ст раль ний зонд вста нов лю ють, спря мо вую чи йо го че рез се ред ній 
(най шир ший) но со вий хід:

– кра ще ви ко ри сто ву ва ти тон кі по лі мер ні зон ди (№ 16);
– зонд за ли ша ють на весь пе рі од штуч но го хар чу ван ня, але не біль ше ніж 

6–8 тиж нів.

До гляд за на зо га ст раль ним зон дом (що ден ний):
1. Мий те ру ки ко жен раз пе ред ро бо тою з зон дом.
2. Пе ред на зо га ст раль ним хар чу ван ням пе ре ко най тесь у пра виль но му роз-

та шу ван ні зон да в шлун ку. Для цьо го не об хід но вве сти в шлу нок бли зько 
20 мл по віт ря за до по мо гою шпри ца Жа не, про слу хо вую чи при цьо му над-
че рев ну ді лян ку (ау скуль та тив но – під ду ван ням по віт ря), або при єд на ти 
шприц до зон да – при ас пі ра ції в зонд має над хо ди ти вміст шлун ка.

3. Про ми вай те зонд до та пі сля вве ден ня їжі й лі ків, ви ко ри сто вую чи 20–40 мл во ди.
4. Між при йо ма ми їжі за крий те зонд за глуш кою і при крі піть його без печ ною 

шпиль кою до одя гу па ці єн та на гру дях.
5. До гля дай те за сли зо вою обо лон кою но са.
6. Про водь те гі гіє ну по рож ни ни ро та ан ти сеп тич ним роз чи ном пі сля кож но го 

при йо му їжі.
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ПРАВИЛАЗОНДОВОГОХАРЧУВАННЯ
Пе ред го ду ван ням че рез зонд не об хід но на да ти па ці єн то ві по ло жен ня з під ня-
тим го лов ним кін цем ліж ка (для про фі лак ти ки ас пі ра ції кут на хи лу має до рів-
ню ва ти 30°, під ня та не тіль ки го ло ва, а й пле чі) або, за від сут но сті про ти по ка-
зань, по са ди ти па ці єн та.
Для про фі лак ти ки ас пі ра ції не мож на вво ди ти їжу в зонд під тис ком.

РЕЖИМВВЕДЕННЯЇЖІЧЕРЕЗНАЗОГАСТРАЛЬНИЙЗОНД

1. Як що па ці єнт не от ри му вав ен те раль не хар чу ван ня кіль ка днів, слід ви ко-
ну ва ти пе ре важ но пос тій не кра пель не вве ден ня по жив них су мі шей впро-
довж 24-х го дин че рез до за тор. Хар чу ван ня по чи на ють зі швид кі стю 40 мл\
го ди ну, зі збіль шен ням її на 25 мл\го ди ну кож ні 8–12 го дин до до сяг нен ня 
ба жа ної швид ко сті вве ден ня (мак си мум 120 мл\год.).

НІ КО ЛИ НЕ ВИ КО РИ СТО ВУЙ ТЕ ШПРИ ЦИ ОБ’ЄМОМ 
МЕН ШЕ 20 МЛ – ВО НИ УТВО РЮ ЮТЬ У ТРУБ ЦІ ЗА НАД ТО 
ВИ СО КИЙ ТИСК, ЩО МО ЖЕ ПРИ ЗВЕ СТИ ДО ЇЇ РОЗ РИ ВУ.
ПРИ ВИ НИК НЕН НІ УСК ЛАД НЕНЬ АБО ПЕ РЕД ЧАС НО МУ 
ВИ ДА ЛЕН НІ ЗОН ДА НЕ ГАЙ НО ЗВЕР ТАЙ ТЕ СЯ ДО 
СІ МЕЙ НО ГО ЛІ КА РЯ.
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2. Бо люс не вве ден ня су мі шей на бли же не до нор маль но го при йо му їжі. Су міш 
вво дять кра пель но або шпри цом 3–5 ра зів на до бу: спо чат ку не біль ше 100 
мл, мак си маль но – 250 мл су мі ші.

3. Су міш для хар чу ван ня, що вво дять ся у зонд, по вин на бу ти до б ре го мо ге ні-
зо ва на й ма ти тем пе ра ту ру не ви ще 24–36 °С.

4. Біль шість су мі шей міс тять при близ но 75 % не об хід ної во ди, то му кіль кість 
до дат ко вої віль ної рі ди ни має бу ти не мен ше 25 % від за галь но го об ся гу 
су мі шей.

5. До дат ко ва віль на рі ди на по вин на вво ди ти ся за 2–3 при йо ми (ви ко ри сто ву-
є ть ся пит на во да).

6. Че рез зонд при пус ти ме вве ден ня ли ше до б ре под ріб не них таб ле то ва них 
форм лі кар ських пре па ра тів.

Па ці єн ти з по ру шен ням ков тан ня мо жуть при йма ти їжу че рез рот, ли ше як що це до-
зво лив лі кар, який їх ве де, – у ви пад ках, ко ли по ру шен ня ков тан ня під да є ть ся кон-
тро лю та пев ній ко рек ції. Пе ред кож ним при йо мом їжі оці ню є ть ся функ ція ков тан ня.

Тест для про ве ден ня функ ції ков тан ня мо же бу ти про ве де ний осо бою, яка до-
гля дає за па ці єн том і от ри ма ла знан ня з про ве ден ня цьо го тес ту. 

ТЕСТУВАННЯФУНКЦІЇКОВТАННЯ
1. Хво рий зруч но си дить у ліж ку, са мо стій но ут ри мує го ло ву.
2. Дай те пер шу лож ку во ди. Хво рий по ви нен про ковт ну ти во ду. Як що па ці єнт 

не ро бить спро би про ковт ну ти во ду, або во на ви ли ва є ть ся з ро та, а та кож 
з’явився ка шель, за диш ка, тес ту ван ня слід при пи ни ти.
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3. Як що хво рий зро бив пер ший ков ток во ди, дай те йо му дру гу, а по тім і тре тю 
лож ку во ди (оцін ка кож ної спро би ков тан ня про во дить ся ок ре мо). 

ПРАВИЛАХАРЧУВАННЯПРИПОРУШЕННІКОВТАННЯ
– Хар чу ван ня про во дять тіль ки в по ло жен ні си дя чі з опо рою під спи ною.
– Го ло ва має бу ти на хи ле на тро хи впе ред, під бо рід дя опу ще не до ни зу.
– В мо мент ков тан ня їжі го ло ву хво ро го не об хід но по вер та ти в здо ро вий бік.
– При го ду ван ні хво ро го їжу тре ба вкла да ти до ро та зі здо ро во го бо ку не ве-

ли ки ми пор ція ми.
– Го ду ва ти па ці єн та по віль но чай ною лож кою або де серт ною ви дел кою, да ва-

ти дос тат ньо ча су для пе ре жо ву ван ня та ков тан ня.

– Рі ди ну да ва ти че рез со ло мин ку або з ди тя чої чаш ки. Па ці єнт має пи ти по 
ковт ку (ро би ти пау зу пі сля кож но го ковт ка).

– При йом пі гу лок по од ній з яб луч ним пю ре чи йо гур том.

КОРЕКЦІЯДІЄТИУПАЦІЄНТІВЗДИСФАГІЄЮ

– Стра ви, що вжи ває па ці єнт, ма ють ви гля да ти апе тит но (ви кли ка ти ба жан ня пої сти).

– Їжа має бу ти до сить те п лою, бо па ці єнт її вжи ває три ва лий час.
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– Як що хво рий не від чу ває те п лої їжі в ро ті, кра ще го ду ва ти йо го їжею кім нат-
ної тем пе ра ту ри.

– Не об хід но про по ну ва ти твер ду та рід ку їжу в різ ний час її при йо му.

– Най кра щі стра ви до вжит ку: за пі кан ки, гус тий йо гурт, дріб но про тер ті ово чі 
та фрук ти, гус ті на пів рід кі ка ші.

– Тек сту ра хар чів – у ви гля ді пю ре, пе ре ме ле ні, дріб но по рі за ні (м’які, з ве ли-
кою кіль кі стю під ли ви).

– Кон си стен ція рі ди ни має бу ти як нек тар чи мед.

– Не об хід но ви клю чи ти з ра ціо ну про дук ти, що час то ви кли ка ють ас пі ра цію 
(во да, чай, сік, хліб, пе чи во, го рі хи).
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– При ви ко ри стан ні зуб них про те зів пот рі бен кон троль за ро то вою по рож ни-
ною пі сля за кін чен ня при йо му їжі (про фі лак ти ка ас пі ра ції за лиш ка ми їжі).

– Пі сля при йо му їжі па ці єнт має за ли ша ти ся в по ло жен ні си дя чи 45–60 хви лин.

ЩОТРЕБАЗАПАМ’ЯТАТИТИМ,ХТООПІКУЄТЬСЯПАЦІЄНТАМИІЗ
ДИСФАГІЄЮ

– Ні ко ли не го дуй те па ці єн та, який пе ре бу ває у по ло жен ні ле жа чи.

– Не за ки дай те го ло ву па ці єн та на зад при го ду ван ні.
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– Го дуй те па ці єн та дріб ни ми пор ція ми.

– Не да вай те ра зом рід ку і твер ду їжу.

– На пої тре ба да ва ти або до при йо му твер дої їжі, або пі сля ньо го че рез 20–30 хви лин.

– Зу би і зуб ні про те зи не об хід но чис ти ти дві чі на день і пе ре ві ря ти на яв ність 
за лиш ків їжі в ро то вій по рож ни ні пі сля за кін чен ня го ду ван ня.

ПОСЛІДОВНІСТЬДІЙПІДЧАСГОДУВАННЯ
1. До по мо жіть пі до піч но му зай ня ти по ло жен ня на пів си дя чи (си дя чи).
2. По мий те йо му ру ки.
3. На крий те гру ди фар туш ком чи сер вет кою.
4. За про по нуй те йо му по пи ти – це по лег шить ков тан ня твер дої їжі.
5. Щоб на по ї ти па ці єн та, од ні єю ру кою під три муй те йо му го ло ву, ін шою три-

май те чаш ку, з якої він п’є.
6. Го дую чи хво ро го, на пов нюй те лож ку на 2\3.
7. Спо чат ку торк ніть ся лож кою ниж ньої гу би пі до піч но го, щоб він від крив рот.
8. По тім торк ніть ся лож кою язи ка – він зро зу міє, що їжа в ро ті й при криє рот.
9. Аку рат но ви йміть лож ку з ро та.
10. Зро біть пау зу, щоб па ці єнт зміг про жу ва ти і ковт ну ти їжу.
11. Пі сля кіль кох ло жок твер дої їжі за про по нуй те йо му по пи ти.

ДЛЯ ЗА ПО БІ ГАН НЯ ПРО НИК НЕН НЯ ДРІБ НИХ ЧАС ТО ЧОК 
У БРОН ХИ ТА ЛЕ ГЕ НІ ОБОВ’ЯЗКОВО СЛІД КУЙ ТЕ, ЩОБ ПА
ЦІ ЄНТ НЕ КАШ ЛЯВ ПІД ЧАС ЇЖІ.
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12. За не об хід но сті ви ти рай те рот хво ро го сер вет кою.
13. Пі сля при йо му їжі до по мо жіть пі до піч но му про по ло ска ти рот, ви ми ти ру ки, 

по чи сти ти зу би.

ПРИЙОМИДЛЯПОКРАЩЕННЯКОВТАННЯ

1. В по ло жен ні ле жа чи від ри ва ти го ло ву від по душ ки й ут ри му ва ти її яко мо га 
дов ше (на ма га ти ся по ба чи ти нос ки ніг, тяг ну ти ся під бо рід дям до гру дей, 
не під ні маю чи пле чей). Для тре ну ван ня па ре тич них м’язів шиї особ ли во 
ко рис но під ні ма ти го ло ву од но час но з по во ро том в ура же ний бік.

2. Ро би ти го ло вою по во ро ти (під бо рід дям до пле ча) і на хи ли (ву хом до пле ча).
3. Пі сля гли бо ко го вди ху на ма га ти ся ви кли ка ти по чер зі зву ки (а), (о), (е), (у), (и), (і).
4. По чер го во по вто рю ва ти зву ки (у)-(і). Глот ко ві м’язи ма ють на пру жу ва ти ся.
5. На ма га ти ся змі ню ва ти го лос за час то тою: ба га то ра зо ві пе ре хо ди від ни-

зько го до ви со ко го го ло су на од но му ви ди ху (на че си ре на).
6. На ду ти що ки та ут ри му ва ти їх на ду ти ми яко мо га дов ше (ди хан ня че рез 

ніс), «по ло ска ти» рот по віт рям, на ду ва ти що ки по чер го во.
7. Втя гу ва ти що ки з приц мо ку ван ням.
8. Ви тя гу ва ти гу би впе ред та роз тя гу ва ти їх, по ка зую чи зу би (тру боч ка-ос кал).
9. Імі та ція жу ван ня, по зі хан ня.
10. За кри ва ти та від кри ва ти рот із су про ти вом (за до по мо гою ін шої лю ди ни).
11. По чер го во ви су ва ти та втя гу ва ти язик яко мо га да лі.
12. Чис ти ти язи ком за зу ба ми, штов ха ти язи ком у що ки, при тя гу ва ти до під не-

бін ня (приц мо ку ва ти).
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13. Об ли зу ва ти язи ком гу би по ко лу, тер ти кін чи ком язи ка в ку точ ках ро та.
14. Ди ха ти но сом, три маю чи рот від кри тим.
15. Ро би ти ковт ки (без їжі!) в різ них по ло жен нях го ло ви (го ло ва в про філь, на-

хи ле на впе ред/на зад).
19. Пос лі дов на впра ва: вдих – ков ток – ви дих (без їжі!).
20. За фік су ва ти язик між зу ба ми і зро би ти ков ток. По вто ри ти кіль ка ра зів (без їжі!).

КОРЕКЦІЯКОВТАННЯ
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NB! У від нов лю валь но му пе ріо ді до по ма гай те сво їм рід ним, але не ро біть ні-
чо го за них. По мож ли во сті ви ма гай те, щоб хво рий са мо стій но дот ри му вав ся 
пра вил за галь ної гі гіє ни, на прик лад, чис тив зу би, вми вав ся, роз чі су вав ся, при-
ймав їжу.

Про фе сій на ін фор ма ція та під трим ка лі ка ря чи мед се ст ри ду же пот ріб ні, не 
со ром те ся за пи ту ва ти їх і по про сіть по втор но го по яс нен ня, як що чо гось до 
кін ця не зро зу мі ли.

Важ ли во, щоб ро ди на та дру зі до по ма га ли хво ро му справ ля ти ся з тя га-
рем тур бот. Го лов не – це на по лег ли вість, сис те ма тич ність і дот ри ман ня 
ос нов них прин ци пів реа бі лі та ції.
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VII. 
ІЛЮ СТ РО ВА НА 
ПАМ’ЯТКА ДО ПО
МО ГИ ПА ЦІ ЄН ТУ

 
 
 

1.ПОЛОЖЕННЯВЛІЖКУ

НА УРА ЖЕ НО МУ БО ЦІ
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НА ЗДО РО ВО МУ БО ЦІ

2.ЯКПРАВИЛЬНОСАМОСТІЙНОПІДВЕСТИСЯ

З ЛІЖ КА

З ПО ЛО ЖЕН НЯ СИ ДЯ ЧИ

Етап 1 Етап 2 Етап 3
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3.ЯКПРАВИЛЬНОПІДВЕСТИСЯЗАДОПОМОГОЮАСИСТЕНТА

З ЛІЖ КА

ЗІ СТІЛЬ ЦЯ

Етап 1

Етап 3

Етап 2

Етап 4

Етап 1 Етап 2 САМОСТІЙНО
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4.ЯКПРАВИЛЬНОПЕРЕСІСТИНАСТІЛЕЦЬ

5.ЯКПРАВИЛЬНОСТОЯТИ

З АСИ СТЕН ТОМ СА МО СТІЙ НО

Етап 1 Етап 2

ЗА ДО ПО МО ГОЮ
АСИ СТЕН ТА

СА МО СТІЙ НО

6.ЯКПРАВИЛЬНО
ПІДНІМАТИСЯСХОДАМИ
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7.ВПРАВИ

ПА СИВ НІ КО ЛО ВІ РУ ХИ В ПЛЕ ЧО ВО МУ СУГ ЛО БІ

ПА СИВ НИЙ ПІД ЙОМ РУ КИ
І ПО ВО РОТ ЇЇ НА ЗОВ НІ

В ПО ЛО ЖЕН НІ ПА ЦІ ЄН ТА
ЛЕ ЖА ЧИ НА СПИ НІ

ПА СИВ НІ РУ ХИ ДЛЯ ПЛЕ ЧО ВО ГО 
СУГ ЛО БА З ВИ КО РИ СТАН НЯ 

ЗДО РО ВОЇ РУ КИ

ПРИ ВИ КО НАН НІ ВПРАВ ПОТ РІБ НО ЧЕР ГУ ВА ТИ ВПРА ВИ 
НА ВРА ЖЕ НІЙ І ЗДО РО ВІЙ КІН ЦІВ КАХ!
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ПА СИВ НІ ВПРА ВИ ДЛЯ КИС ТІ
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ПА СИВ НІ ВПРА ВИ ДЛЯ КИС ТІ
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ПА СИВ НІ ВПРА ВИ ДЛЯ СУГ ЛО БІВ НО ГИ
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ПРА ВИЛЬ НА ХО ДА
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8.ДОДАТКОВІПРИСТРОЇ

9.ДОПОМОГА
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Син дром від штов ху ван ня – це нев ро ло гіч ний де фі цит, який ха рак те ри-
зу є ть ся тим, що па ці єн ти ви ко ри сто ву ють здо ро ві кін ців ки для ак тив но го 
від штов ху ван ня в ура же ний бік і не під да ю ть ся спро бі па сив ної ко рек ції їх-
ньої по зи.

Про я ви

1. Спон тан ний на хил ті ла до більш ура же но го бо ку.
2. Від ве ден ня та ви прям лен ня не па ре тич ної кін ців ки.
3. Опір па сив ній ко рек ції пос та ви.

Реа бі лі та ція

По за стоя чи
1. Пе ре не сен ня ва ги ті ла на слаб ку но гу.
2. Здо ро ва но га ви став ле на впе ред.
3. Від штов ху ван ня силь ні шою но гою від під ло ги.
4. На ма ган ня схо пи ти ся за щось ру кою.

Ходь ба
1. По чи на ти ходь бу пі сля то го, як па ці єнт нав чить ся
 пе ре но си ти таз у здо ро вий бік.
2. По чи на ти ходь бу бі ля сті ни.
3. Не об хід на під трим ка ко лі на вра же ної но ги.
4. Фік со ва на опо ра (стіл, під ві кон ня).
5. Орі єн тир на під ло зі (стріч ка).
6. За сто су ван ня дов гої па ли ці (по сох). 
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VIIІ. 
ПРА ВИ ЛА ВЕ ДЕН НЯ 
ХВО РО ГО ПІ СЛЯ 
ІН СУЛЬ ТУ

1. Що ден ний кон троль та ефек тив не лі ку ван ня під ви ще но го ар те рі аль-
но го тис ку. Іде аль ний тиск не ви ще 140/90 мм рт. ст. У па ці єн тів з цук ро вим 
діа бе том – не ви ще ніж 130/80 мм рт. ст. Кон троль АТ із за пи сом йо го по каз-
ни ків (див. зра зок № 1–2).

2. Обов’язковим є при йом лі ків, що «роз рі джу ють» кров (ан ти аг ре ган тів 
– пі сля ате рот ром бо тич но го ін суль ту, та ан ти коа гу лян тів, як що на яв на 
ми гот ли ва арит мія). Ці лі ки при зна ча ю ть ся для по пе ре джен ня тром бо ут во-
рен ня (див. зра зок № 2).

3. Кон троль і ко рек ція рів ня хо ле сте ри ну сут тє во впли ва ють на по даль ший 
роз ви ток і про гре су ван ня ате ро скле ро зу (див. зра зок 2). Іде аль но в па ці єн тів пі-
сля ін суль ту під три му ва ти рі вень хо ле сте ри ну си ро ват ки кро ві < 4,5 ммоль\л і 
хо ле сте ри ну ни зької щіль но сті < 2,5 ммоль\л.

4. Кон троль рів ня глю ко зи кро ві має про во ди ти ся за до по мо гою діє ти 
та під бо ру ан ти діа бе тич них за со бів. Ці льо вий рі вень глі ко зи льо ва но го ге-
мо гло бі ну у хво рих із цук ро вим діа бе том ІІ ти пу не має пе ре ви щу ва ти 7–7,5 %.

5. Зба лан со ва на діє та – це діє та, зба га че на сві жи ми ово ча ми та фрук та ми з пе-
ре важ ним вмі стом не тва рин них жи рів. До бо ва пот ре ба в рі ди ні 2,5–3 л за до бу.

НЕ ДО ПУС КА ТИ ЗНИ ЖЕН НЯ АТ 100/60 ММ РТ. СТ.
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6. Лі ку валь ні фі зич ні реа бі лі та цій ні впра ви ма ють бу ти що ден ни ми з час-
то тою що най мен ше три чі на день, три ва лі стю не мен ше 30 хви лин за ін ди ві ду-
аль ною про гра мою реа бі лі та ції.

7. Кож ні два тиж ні слід оці ню ва ти ін декс ак тив но сті в по всяк ден но му жит ті за 
шка лою Бар тел (ди вись зра зок № 3).

Знай те три вож ні сим пто ми, щоб не упус ти ти час для їх ви рі шен ня.

Біль шість осіб, що пе ре не сли ін сульт, по вер та ю ть ся до до му без про блем. Але 
в дея ких ви пад ках пев ні уск лад нен ня чи ме дич ні про бле ми все ж та ки мо жуть 
ста ти ся. Кра ще бу ти го то вим до цьо го.

Ниж че на ве де ні по пе ре джу валь ні оз на ки дея ких із уск лад нень і про блем зі 
здо ров’ям, які мо жуть ви ник ну ти. Па ці єнт з ін суль том і йо го сім’я ма ють зна ти 
про них і про те, що не об хід но ро би ти, як що во ни ви ник ли. 

СУТЬ РЕА БІ ЛІ ТА ЦІЇ – У ВІД НОВ ЛЕ НІ НА ВИ ЧОК: ВІД
КО РИ СТУ ВАН НЯ ПРЕД МЕ ТА МИ ОСО БИ СТОЇ ГІ ГІЄ НИ,
КО РИ СТУ ВАН НЯ СТО ЛО ВИМ ПРИ ЛАД ДЯМ ПРИ
ПРИ ЙО МІ ЇЖІ Й ДО ПОВ НО ГО ВІД НОВ ЛЕН НЯ НА ВИ ЧОК 
СА МО ОБ СЛУ ГО ВУ ВАН НЯ.
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ПРОБЛЕМИ,ЯКІМОЖУТЬПОТРЕБУВАТИМЕДИЧНОГОВТРУЧАННЯ

СТАН ПО ПЕ РЕ ДЖУ ВАЛЬ НІ СИГ НА ЛИ ЩО РО БИ ТИ

ІН СУЛЬТ 
(по втор ний)

Слаб кість: рап то ва слаб кість, оні мін ня 
або по ко лю ван ня в од ній ру ці або но зі.
Про бле ми з мо вою: рап то ва тим ча со ва 
втра та мо ви, або важ ко зро зу мі ти мо ву 
(сло ва).
Про бле ми із зо ром: рап то ва втра та зо-
ру, особ ли во в од но му оці, або дво їн ня в 
очах.
Го лов ний біль: ви ни кає рап то вий важ-
кий і не звич ний го лов ний біль.
За па мо ро чен ня: не стій кість або рап то-
ві па дін ня, особ ли во, як що є будь-який з 
ін ших по пе ре джу валь них зна ків.

Не гай но 
те ле фо ну ва ти 
за но ме ром 

103

СЕР ЦЕ ВИЙ 
НА ПАД

Біль: рап то вий дис ком форт або 
біль, що не про хо дить пі сля від по-
чин ку. Біль мо же бу ти в гру дях, ще-
ле пі, пле чі, ру ці або в спи ні. Він мо же 
про яв ля тись як пе чін ня, здав лю ван-
ня, важ кість, гер ме тич ність або тиск. 
У жі нок біль мо же бу ти більш роз-
плив ча стий.
За диш ка: важ ке ди хан ня. 
Ну до та: не при єм ні від чут тя в жи во-
ті, блю ван ня.
Піт ли вість: стає різ ко лип ка шкі ра.
Страх: три во га, за пе ре чен ня.
Оз на ки мо жуть бу ти лег кої або важ
кої фор ми, мо жуть з’являтися і зни
ка ти.

Не гай но 
те ле фо ну ва ти 
за но ме ром 

103
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За стій на 
(хро ніч на) 
сер це ва 
не дос тат-
ність

За диш ка в по ло жен ні ле жа чи, або про-
ки дан ня се ред но чі від то го, що не ви ста-
чає по віт ря (важ ко ди ха ти).
На бряк лі щи ко лот ки і /або но ги.
Рап то ве збіль шен ня ва ги.
Вто ма та / або втра та енер гії.
Втра та або по гір шен ня апе ти ту.

За те ле фо ну ва ти 
лі кую чо му 
(або сі мей но му) 
лі ка рю

Пнев мо нія 
(за па лен-
ня ле гень)

Ду же швид ке чи ду же по віль не ди хан ня.
По верх не ве ди хан ня.
По ру шен ня сві до мо сті або по ве дін ки.
Оз ноб або ли хо ман ка.
Біль у гру дях.
Ут руд не не ков тан ня.
Блю ван ня.

За те ле фо ну ва ти 
лі кую чо му 
(або сі мей но му) 
лі ка рю або 
за но ме ром  

103

Тром бо-
ем бо лія 
ле ге не вої 
ар те рії

Ка шель або ди хан ня зі сви стом.
Ут руд не не ди хан ня, над зви чай но 
швид ке ди хан ня.
Гос трий біль у гру дях.
По си нін ня на в ко ло ро та.
Го ло во кру жін ня.

Не гай но 
те ле фо ну ва ти 
за но ме ром  

103

Тром боз 
гли бо ких 
вен но ги

Біль, по чер во нін ня, на бряк, по те п-
лін ня час ти ни но ги, що від різ ня є ть ся за 
ви гля дом від ін шої но ги.

Не роз ти ра ти, не 
ро би ти фі зич них 
вправ, об ме жи ти 
ру хи но ги. За те ле-
фо ну ва ти лі кую чо-
му (або сі мей но му) 
лі ка рю, за те ле фо-
ну ва ти за но ме ром 
103, або звер ну-
тись до лі кар ні.
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ЩОСЛІДРОБИТИДЛЯУСПІШНОГОВИРІШЕННЯ
МЕДИЧНИХПРОБЛЕМ

1. Не па ні ку ва ти. Збе рі га ти спо кій, спро бу ва ти зга да ти хо ча б один но мер те-
ле фо ну і зро би ти те ле фон ний дзві нок, щоб по про си ти про до по мо гу.

2. Звер ну ти ся по до по мо гу. За леж но від си туа ції те ле фо ну ва ти за но ме ром 103 
або до сво го сі мей но го лі ка ря. Ба жа но три ма ти ці но ме ри по руч із те ле фо ном.

3. Слі ду ва ти ін ст рук ці ям. Час то лі кар, мед се ст ра або опе ра тор служ би швид-
кої до по мо ги мо же на да ти ін ст рук ції по те ле фо ну. Ба жа но три ма ти ар куш па-
пе ру по руч із те ле фо ном, щоб за пи са ти на да ні ін ст рук ції.

Пам’ятайте, до сяг нен ня ре зуль та ту ба га то в чо му за ле жить са ме від ВАС, ша-
нов ні ро ди чі та до гля да чі за хво ри ми! Про фі лак тич ні за хо ди, спря мо ван ні на 
за по бі ган ня роз ви тку по втор но го ін суль ту по вин ні три ва ти пос тій но, без пе-
ре рви, під пиль ним на гля дом сі мей но го лі ка ря. 

ПОРАДИОСОБІ,ЩОДОГЛЯДАЄЗАХВОРИМ,
ЯКИЙПЕРЕНІСІНСУЛЬТ(ПІКЛУВАЛЬНИКУ)

- Ді літь ся сво ї ми пе ре жи ван ня ми з бли зьки ми дру зя ми або з ін ши ми пік-
лу валь ни ка ми, які мо жуть вас ви слу ха ти. До свід по ка зує, що це зні має внут-
ріш ню на пру гу.

- На ма гай те ся хо ча б один раз на день спіл ку ва ти ся на сто рон ню те му. 
У вас має бу ти мож ли вість го во ри ти про біль ше, аніж про ва ші про бле ми та 
про бле ми ва шо го пі до піч но го.

- Спро буй те роз сла би ти ся. Це мо же вклю ча ти все – від про гу лян ки до чи-
тан ня кни ги або про слу хо ву ван ня спо кій ної му зи ки.

- Слід куй те за по точ ни ми по дія ми і міс це ви ми но ви на ми за ра ди роз-
ши рен ня сво го світогляду, крім іс ную чої си туа ції вдо ма. Ін ші ін те ре си 
є важ ли ви ми. Чи тан ня книг і пе ре гляд філь мів мо же від во лі ка ти вас від ва-
ших обов’язків по до гля ду за хво рим.
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- Не на ма гай те ся все ро би ти са мо стій но. За лу чай те ін ших чле нів сім’ї, 
дру зів, спе ціа лі зо ва ні агент ст ва. Не по чу вай те ся вин ни ми в то му, що ви не 
ви ко нує те все дос ко на ло.

- Не від мов ляй те ся від влас них пот реб. За до віль ний пси хіч ний і фі зич ний 
стан є важ ли вим для пік лу валь ни ка. Звер тай те ува гу на свою діє ту, від по чи-
нок і пот ре бу у фі зич них впра вах.

- Вам не об хід но від по чи ва ти. Зав дя ки від по чин ку ви ма ти ме те ре сурс для 
на дан ня до по мо ги й під трим ки хво ро му.
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Зра зок № 1

ЛИСТОККОНТРОЛЮАРТЕРІАЛЬНОГОТИСКУ

ДА ТА АР ТЕ РІ АЛЬ НИЙ ТИСК
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Зра зок № 2

ЛИСТОКПРИЙОМУЛІКІВ
Да та / го ди ни 

при йо му

Ра нок

Обід

Ве чір
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Зра зок № 3

ШКАЛАБАРТЕЛ

ФУНК ЦІЯ БА ЛИ ОПИС

При йом їжі

10
Ви ко ну є ть ся хво рим са мо стій но; хво рий зда тен ви ко ри-
сто ву ва ти будь-яке сто ло ве при лад дя; три ва лість при йо-
мі їжі не по ру ше на.

5 Пот ре бує сто рон ньої до по мо ги (на прик лад, для роз рі зан-
ня хар чо вих про дук тів).

Пе р е хід з ліж-
ка на ін ди ві ду-

аль ний ві зок

15
Ви ко ну є ть ся хво рим са мо стій но (вклю чаю чи йо го здат-
ність ста ви ти кріс ло-ві зок на галь ма і при лаш то ву ва ти на 
свій роз суд під став ку для ніг).

10 Не об хід на мі ні маль на до по мо га. Або спос те ре жен ня, або 
на гляд.

5 Хво рий мо же сіс ти, але пот ре бує знач ної сто рон ньої до-
по мо ги при пе ре хо ді з ліж ка на кріс ло і на впа ки.

Пер со наль на 
гі гіє на (до гляд 

за со бою)
5

Хво рий мо же вми ва ти ся, роз чі су ва ти ся, по чи сти ти зу би, 
по го ли ти ся (вклю чаю чи здат ність ко ри сту ва ти ся ро зет кою 
в ра зі ви ко ри стан ня елек тро брит ви).

Ко ри сту ван ня 
туа ле том

10
Хво рий са мо стій но ко ри сту є ть ся туа ле том або під клад-
ним суд ном (са мо стій но зні має і на ді ває ниж ню бі лиз ну, 
ко ри сту є ть ся туа лет ним па пе ром, зли ває во ду з бач ка).

5 Пот ре бує до по мо ги при ут ри ман ні ба лан су, вдя ган ні 
ниж ньої бі лиз ни або ко ри сту ван ні туа лет ним па пе ром.

Ку пан ня 5 Мо же са мо стій но ко р и сту ва ти ся ван ною або ду шем. 
Про вес ти об ти ран ня сво го ті ла губ кою.

Під йом і спус-
кан ня схо да-

ми

10 Ви ко нує са мо стій но; мо же ви ко ри сто ву ва ти до по між ні 
за со би.

5 Пот ре бує до по мо ги або на гля ду за ви ко на ням цих дій.
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Хо да

15
Са мо стій но про хо дить до 45 мет рів; мо же ви ко ри сто-
ву ва ти до по між ні при сто су ван ня (за ви нят ком ко ліс них 
хо дун ків).

10 Для то го, щоб про йти 45 мет рів, пот ре бує сто рон ньої до-
по мо ги.

5
Са мо стій на хо да не мож ли ва, але мо же са мо стій но ви ко-
ри сто ву ва ти ін ва лід ний ві зок для по до лан ня дис тан ції 45 
мет рів.

Вдя га н ня та 
роз дя ган ня

10
Ви ко нує са мо стій но, сам зав’язує шнур ки на взут ті, за кри-
ває «блис кав ку» на одя зі, ви ко ри сто вує фік сую чі при строї 
або ор то пе дич ні апа ра ти.

5 Пот ре бує до по мо ги, втім, 50 % зав дан ня з одя ган ня та 
роз дя ган ня ви ко нує са мо стій но.

Кон троль ви-
по рож нен ня 
киш ків ни ка

10 Ви ко ну є ть ся хво рим у пов ній мі рі (за не об хід но сті мо же 
са мо стій но ви ко ри сто ву ва ти прий маль ник ка ло вих мас).

5
Ви ко ну є ть ся хво рим не в пов ній мі рі, або хво рий пот ре-
бує до по мо ги при ко ри сту ван ні кліз мою чи прий маль ни-
ком ка ло вих мас.

Кон троль се-
чо ви пус кан ня

10 Ви ко ну є ть ся хво рим у пов ній мі рі (за не об хід но сті мо же 
са мо стій но ко ри сту ва ти ся се чо прий маль ни ком).

5 Ви ко ну  є  ть ся хво рим не в пов ній мі рі, або хво рий пот ре-
бує до по мо ги при ко ри сту ван ні се чо прий маль ни ком.

За галь на
кіль кість ба лів

По яс нен ня ре зуль та тів оцін ки за шка лою Бар тел:
ме жа ко ли ван ня від 0 до 45–50 ба лів від по ві дає тяж кій 
ін ва лід но сті хво ро го; 50–75 ба лів – по мір на ін ва лід ність; 
75–100 ба лів – мі ні маль не об ме жен ня або від нов лен ня 
нев ро ло гіч ної функ ції.

Ро ди чі та ті, хто до гля да ють за па ці єн том, по вин ні від мі ча ти до сяг нен-
ня згід но з по каз ни ка ми, які опи са ні в шка лі Бар тел.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНАКОМАНДА22-ГОВІДДІЛЕННЯ

 «Як що ви лю би те те, що ро би те,
 ви бу де те ус піш ни ми».
     Аль берт Швей цер

ВИ СО ЧАН СЬКА
Тетяна Григорівна

За ві ду вач ка від ді лен ня,
за слу же ний лі кар Ук ра ї ни

ВИСОЧАНСЬКИЙ
Олександр Вікторович 

Лікарневропатолог

МАТІЮК 
Станіслав Іванович 

Лікарневропатолог

КАРПЕНКО
Наталія Василівна

Лікарневропатолог

КОСТЕНКО
Тетяна Володимирівна

Лікарневропатолог
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КОРОБЧУК
Надія Володимирівна  

Лікарневропатолог

СІНІЦЬКА
Людмила Віталіївна

Лікарневропатолог

СМОТРИЦЬКА
Тетяна Володимирівна

Лікарневропатолог

ЩЕРБАНЮК
Юлія Анатоліївна

Лікарневропатолог

ПАНЕНКО
Євгенія Володимирівна

Лікарневропатолог

БАРТЮК
Роман Сергійович

Лікарневропатолог



78 ВОПНЛ ім. академіка
О. І. ЮЩЕНКА

Поради лікарів інсультного
відділення №22

ШМИГЕЛЬСЬКА 
Юлія Анатоліївна 

Лікарневропатолог

ФІЛИК
Наталія Володимирівна

Лікарневропатолог

ЛИХА
Ірина Павлівна
Лікарневропатолог

СОРОКА 
Наталія  Вікторівна

Лікарневропатолог

САВЧУК
Альона  Петрівна

Лікарневропатолог

ЧИРКА
Юлія Вікторівна

Лікаркардіолог
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ФОКІНА 
Оксана Томашівна 

Лікарофтальмолог

ЧИРКА 
Юрій Леонідович

Лікарнейрохірург

КРИВЕНКО
Галина Олексіївна

Лікаррентгенолог СКТ

МАРІНА
Світлана Петрівна

Лікартерапевт

ДЯЧЕНКО
Алла Степанівна

Логопед
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Від по ві даль на за ви пуск Ви со чан ська Т. Г.
Ре дак тор Кос ми на Н. М.

Вер ст ка-ди зайн До ро ган О. О.

Під пи са но до дру ку ____ 2017.
Фор мат 70х100/16. Па пір крей до ва ний. Друк оф сет ний.

Умов. друк. арк. ___ . Зам. № __ .
На клад ___  прим.

Ви дав ництво ТОВ «Кон соль»
Сві доцтво про вне сен ня суб’єкта ви дав ни чої спра ви 

до Дер жав но го реє ст ру ви дав ців се рія ДК № 1539 від 30.10.2003 р.

Від дру ко ва но ТОВ «Кон соль»
21034, м. Він ни ця, вул. Че хо ва, 12-А.






