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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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ЩО ТАКЕ ІНСУЛЬТ, ТРАНЗИ
ТОРНА ІШЕМІЧНА АТАКА,
ФАКТОРИ РИЗИКУ ІНСУЛЬТ У,
НАСЛІДКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

1. ЩО ТАКЕ ІНСУЛЬТ
Інсульт – судинна катастрофа, яка відбувається раптово внаслідок по
рушення мозкового кровообігу. Виникає пошкодження мозку, його частини
за двома основними механізмами: або внаслідок блокування чи звуження
певної судини мозку (зменшення кровотоку у відповідній ділянці мозку –
ішемія), або внаслідок розриву судини з виливом крові в речовину мозку чи
навколо нього (геморагія).
Пошкодження важливих мозкових центрів та шляхів проявляється більш чи
менш стійким порушенням функцій – рухових, чутливих, мовних, координа
торних, розумових тощо.
У випадку, коли порушення мозкового кровообігу триває довше, ніж кілька го
дин, нервова тканина може зазнати незворотних ушкоджень.

2. ЩО ТАКЕ ТРАНЗИТОРНА
ІШЕМІЧНА АТАКА
Транзиторна ішемічна атака (скорочено ТІА) – це короткий (до 1 години) епізод
порушення мозкового кровообігу в результаті закупорки судини тромбом. Оз
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наки ТІА майже такі ж, як і ознаки інсульту, але вони швидко минають – протя
гом хвилин чи годин без лікування та медичного втручання, бо тромб може
розпастися, і плин крові у мозковій артерії може відновитися самостійно. Час
то особи, що пережили такий напад, не мають неврологічних наслідків і тому
не звертаються до лікаря, вважаючи, що їм уже нічого не загрожує.
ТІА – загрозливий стан, що може свідчити про надзвичайно високий ризик
повномасштабного ішемічного інсульту в найближчі дні або тижні. Виникнен
ня епізоду ТІА потребує обстеження для визначення причин порушення моз
кового кровообігу та призначення профілактичного лікування з метою запобі
гання подальшому катастрофічному інсульту.
Чинники інсульту (зважаючи на достатню різноманітність механізмів його ви
никнення) розглядаються в рамках концепції «факторів ризику», які в сукупно
сті збільшують вірогідність настання мозкової катастрофи.

Слід пам’ятати, що саме заходи з усунення факторів ризику роблять найбіль
ший внесок у попередження різних серцево-судинних катастроф (бли
зько 60 %), переважаючи навіть новітні й інноваційні методи лікування серце
во-судинних захворювань.

Ось чому наше здоров’я та довголіття залежить тільки від нас!

«Усунь причину, тоді мине хвороба».

				 			Гіппократ
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3. ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЩО ПІДДАЮ
ТЬСЯ ВПЛИВУ, МОДИФІКАЦІЇ
(крім спадковості та віку)
• Тютюнопаління (куріння) не лише активне, але й пасивне
NB! При цьому не має значення кількість цигарок, які викурює людина, в
тому числі й які цигарки використовуються («полегшені» цигарки з низьким
рівнем нікотину, як це прописується на пачках, мають такий же негативний
вплив на серцево-судинну систему, як і інші).
• Гіподинамія (низька фізична активність)
NB! Визначається, коли людина обмежена в фізичній активності – не проходить
за добу 5–6 км в середньому темпі або тривалість фізичної активності (фізична
робота середньої інтенсивності) не перевищує 2,5 години на тиждень.
• Підвищений рівень артеріального тиску (АТ)
NB! Для пацієнтів, старших за 16 років, підвищений АТ розглядають у випадку, коли
він = або >140/90 мм рт. ст. (фіксується не менше ніж у 3-х вимірюваннях у різні
дні!). Виняток складають хворі на цукровий діабет, у яких підвищений АТ розгляда
ється = або > 140/85 мм рт. ст. (2013). При цьому слід знати, що АТ розцінюється як
підвищений, також коли один із його складових перевищує норму, скажімо, 134/92
мм рт. ст або 148/88 мм рт. ст. У разі неоднакового тиску на правій і лівій руці за фак
тичний АТ вважають той, який вищий. Особливу увагу слід звертати саме на рівень
нічного АТ, оскільки саме він у більшій мірі асоційований з розвитком різних ССУ!
• Підвищена маса тіла (ожиріння)
NB! Розглядається у випадках, коли індекс маси тіла (ІМТ) > 25 кг/м2. ІМТ
розраховується за формулою як відношення маси тіла в кг до квадрату зро
сту в м. Крім того, ще більш простішим способом визначення ознак зайвої
ваги і абдомінального ожиріння є вимір окружності талії – для чоловіків
> 94 см і для жінок > 80 см відповідно є критерієм зайвої ваги.
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• Підвищений рівень ліпідів сироватки крові (гіперліпідемія)
NB! Розглядається в том, коли рівень загального холестерину сироватки
крові > 5 ммоль/л (для здорових людей) і > 4,5 ммоль/л (для хворих на ате
росклеротичні ССЗ), або рівень тригліцеридів > 1,7 ммоль/л (для будь-якої
категорії пацієнтів), або рівень холестерину ліпопротеїнів низької щіль
ності (найбільш інформативний показник для визначення гіперліпідемії!) >
3,0 ммоль/л (для здорових людей) і > 2,5 ммоль/л (для хворих на атеро
склеротичні ССЗ) відповідно. Особливо звертати увагу на нестабільність ате
росклеротичної бляшки судини при ультразвуковому обстеженні судин шиї.
• Підвищений рівень цукру крові (порушення толерантності до глю
кози або цукровий діабет)
NB! Глюкоза крові натще > 5,5 ммоль/л або гліколізований гемоглобін
(НbАс) > 7% (показник є найбільш інформативним у визначенні рівня
цукру крові!)
Зловживання алкоголем призводить до підвищення ризику геморагічно
го інсульту (крововилив у мозок).

Скоротіть вживання алкоголю до мінімуму
або припиніть його вживання зовсім.

4. ЗАХОДИ, ЯКІ МАЮТЬ ВЖИВАТИСЯ
ДЛЯ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ
ЧИННИКІВ РИЗИКУ
УСУНЕННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ

«Тютюн приносить шкоду тілу,
руйнує розум, притуплює цілі нації».

						О. Баль
зак
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NB! Якщо вам не вдається власноруч кинути курити, або після періоду відмо
ви знову виникає сильний потяг, у цьому випадку слід запідозрити нікотинову
залежність. З метою швидкої перевірки залежності використовують тест Фа
герстрема – пацієнту слід поставити лише три наступні запитання:
1. Чи викурюєте ви понад 20 сигарет щодня?
2. Чи курите ви протягом перших 30 хв. після пробудження?
3. Чи відчували ви сильний потяг до тютюнопаління або симптоми відміни
під час попередньої спроби кинути курити?
Позитивна відповідь на ці 3 питання дає змогу діагностувати високий ступінь
нікотинової залежності і свідчить про необхідність використання лікарських
засобів (для цього слід обов’язково проконсультуватись у лікаря!)
Крім того, варто пам’ятати, що ефективна відмова від тютюнопаління потребує
змін у поведінці. Тютюнопаління здебільшого пов’язане з впливом різних фак
торів: стрес, керування автомобілем, вживання алкогольних напоїв, спілкування.
Необхідно визначити ці фактори і по можливості уникати ситуацій, які підвищують
ризик рецидиву тютюнопаління.
Слід враховувати, що:
• навіть одна затяжка провокуватиме подальше тютюнопаління й усклад
нить його припинення;
• алкогольні напої спричиняють виникнення рецидиву, тому слід обмежува
ти їх вживання в період відмови від тютюнопаління;
• наявність інших курців у домі перешкоджає припиненню тютюнопаління;
бажано, щоб члени сім’ї, які курять, разом із пацієнтом відмовилися від тю
тюнопаління або не курили в його присутності.
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РЕГУЛЯРНЕ ВИКОНАННЯ ДИНАМІЧНИХ ФІЗИЧНИХ ВИПРАВ

«Ходьба і рух сприяють грі мозку і роботі думки».
							

Жан Жак Руссо

Здорові дорослі особи повинні займатися 2,5–5 годин на тиждень фізични
ми вправами або дихальною гімнастикою (методика викладена в Інтернеті) як
мінімум середньої інтенсивності, або 1–2,5 години на тиждень проводити ін
тенсивні тренування.
Тих, хто веде малорухливий спосіб життя, необхідно заохочувати розпочина
ти тренувальні програми легкої інтенсивності з поступовим збільшенням
інтенсивності і тривалості навантажень! Фізична активність/дихальна гім
настика має проводитися декількома сеансами тривалістю ≥ 10 хвилин і бути
рівномірно розподілена протягом тижня.

НОРМАЛІЗАЦІЯ РІВНЯ АТ
NB! Вкрай важливі заходи, оскільки сама по собі нормалізація АТ навіть без
будь-яких інших втручань призводить до зменшення ризику різних ССУ на
30–50 %. З іншого боку, слід пам’ятати, що існує тісний зв’язок рівня АТ з частотою
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розвитку різних серцево-судинних ускладнень, а ймовірність виникнення остан
ніх при підвищеному АТ в 7 разів вище, ніж у людей з його нормальним рівнем.
Досить цікаві розрахунки наводять експерти, які показують, що очікувана
тривалість життя чоловіка 35 років при рівні АТ 120/80 мм рт. ст. становить
73,5 року, при АТ 130/90 – 67,5 року, 140/95 – 62,5 року і 150/100 – лише 55 років.
Слід пам’ятати, що в разі визначення підвищеного рівня АТ, який не переви
щує 160/100 мм рт. ст., і відсутності атеросклеротичних ССЗ, цукрового діабе
ту, ожиріння, захворювань нирок, а також за нормальної переносимості підви
щеного АТ можливо почати лікування без застосування медикаментів, які
знижують АТ (антигіпертензивні препарати). Основну увагу слід звернути на
модифікацію способу життя, насамперед, підвищення фізичної активності
(помірної інтенсивності з перевагою навантажень на свіжому повітрі (аероб
ні навантаження), зменшення вживання солі, зменшення ваги. Якщо це впро
довж 3 місяців не призводить до зменшення АТ, слід переходити на медика
ментозну терапію, яку обов’язково має призначати лікар!
Коли є впевненість у підвищенні АТ > 160/100 мм рт. ст. або наявності в пацієн
та атеросклеротичних ССЗ, цукрового діабету, ожиріння, захворювань нирок
і поганій переносимості підвищеного АТ, лікування зразу починають з при
йому антигіпертензивних препаратів (оскільки в цьому випадку існує до
сить висока загроза швидкого розвитку різних ССУ!). Слід також пам’ятати, що в
обов’язковому порядку призначення і підбір адекватної антигіпертензив
ної терапії повинен проводити лікар (сімейний лікар, терапевт або кардіолог)!
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ЗМЕНШЕННЯ ВАГИ ТІЛА

«Їжа, питво, сон, кохання – хай усе буде помірним».

								 Гіп
по
крат

NB! Досягається психологічним настроєм пацієнта на необхідність зменшен
ня ваги, переходом на здорове харчування і збільшенням фізичної активності!
Слід пам’ятати, що застосування різних препаратів (особливо харчових добавок і бадів) з цією
метою є досить проблематичним і не визнається (як лікування з доведеною ефективністю
і безпечністю) медичною спільнотою. Крім того, слід також пам’ятати, що зниження ваги має
бути поступовим (найбільш фізіологічний темп 1–5 кг за 3 місяці), оскільки саме такий режим
найбільш безпечний і дає можливість ефективно утримувати досягнуте зниження ваги!

МОДИФІКАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ АБО ПЕРЕХІД НА ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ
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NB! Основні напрямки: обмеження вживання солі (кількість солі за добу повин
но складати приблизно 1/2 чайної ложки). Обмеження вживання тваринного
жиру (насамперед, жирні сорти м’яса), висококалорійної їжі (в першу чергу це
солодкі й мучні страви). Акцент робити на збільшення вживання морської ри
би, продуктів, які містять харчові волокна, К+ і Мg2+ та інші мікроелементи –
злакові продукти, фрукти і овочі (останні повинні вживатись не менше 500 г на
добу, ідеально – 800 г).

ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ЛІПІДІВ КРОВІ

«Мудрець швидше уникатиме хвороб,
ніж вибиратиме засоби проти них».

							То
мас Мор

NB! Слід пам’ятати, що зниження підвищеного рівня ліпідів забезпечується, на
самперед, переходом на здорове харчування і збільшенням фізичної активно
сті пацієнта! Якщо ці заходи упродовж 3-6 місяців призводять до зниження рів
ня ліпідів, їх продовжують усе життя. У випадку неефективності пацієнти повин
ні застосовувати спеціальні препарати, які знижують рівень ліпідів – статини.
Пацієнти, які мають атеросклеротичні ССЗ, цукровий діабет або дуже високий
рівень ліпідів (холестерин > 8 ммоль/л або холестерин ліпопротеїнів низької
щільності > 5 ммоль/л), крім обов’язкового застосування немедикаментозних
заходів з модифікації способу життя, повинні в обов’язковому порядку ви
користовувати статини. Крім того, слід усвідомлювати той факт, що для про
ведення вторинної профілактики (в разі наявності у хворих атеросклеротич
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них ССЗ або ССУ) статини мають прийматися за будь-якого рівня загального
холестерину і холестерину ліпопротеінів низької щільності, оскільки в цьому
випадку використовується доведена ефективність цих препаратів у стабілі
зації і зменшенні атеросклеротичних бляшок судин (саме дестабілізація
цих бляшок і є тим субстратом, який запускає розвиток більшості ССУ!).
Прийом статинів має бути постійним (лише в цьому випадку можливо очіку
вати ефективний профілактичний ефект!) і не слід у жодному разі замінювати
цей клас препаратів на інший на підставі того, що подібним профілактичним
ефектом не володіє жоден інший клас препаратів!

ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ЦУКРУ КРОВІ

«Тіло – це багаж, який несеш усе життя.
Чим він важчий, тим коротша подорож».

							Ар
нольд Глаз
гоу
NB! При виявленні збільшення рівня цукру крові в обов’язковому порядку слід
звернутись до сімейного лікаря, терапевта або ендокринолога для вирішення
питання про подальшу тактику!

ЗМЕНШЕННЯ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ

«Алкоголь значно більше заподіює горя,
хоча його вживають задля радості».

							І. П. Пав
лов
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NB! Кількість алкоголю на добу не має перевищувати 30 г етанолу для чолові
ків (60 мл горілки або 500 мл пива) та 15 г для жінок.

УНИКАННЯ СТРЕСІВ
Стрес не тільки виснажує емоційно, але й руйнує фізичне та психічне здоров’я
людини. Він може стати причиною важкого інсульту. Наприклад, стрес може підви
щувати артеріальний тиск, погіршувати нічний сон і постачання крові до серця, збіль
шувати рівень цукру та холестерину у крові. Сон має бути достатнім (8–9 годин).
NB! Якщо важко впоратись зі стресом, потрібно звернутись до свого сімейно
го лікаря, психолога або психотерапевта.

РЕГУЛЯРНЕ ВІДВІДУВАННЯ СВОГО ЛІКАРЯ
Досвід показує, що під впливом зовнішніх чи внутрішніх чинників багато хво
рих після виписки з лікарні припиняють приймати призначені ліки, або почи
нають приймати непотрібні. Ми радимо нашим пацієнтам приходити на огляд
до судинного невролога щонайменше раз на 3 місяці протягом першого року
після інсульту та двічі на рік у подальшому.
Дотримуйтеся всіх принципів, наведених вище, – вони дають досить високий
відсоток успіху подальшого лікування і профілактики повторних серцево-су
динних катастроф!

«Вірте досвідченому».
				Вергіліус

5. НАЙПОШИРЕНІШІ ПЕРШІ
СИМПТОМИ ІНСУЛЬТУ
•

Раптова слабкість, оніміння половини тіла або обличчя, руки, ноги.

•

Раптовий інтенсивний головний біль.
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•

Раптове порушення чіткості зору.

•

Раптове порушення мови (людина не може говорити або розуміти
звернену до неї мову).

•

Раптове запаморочення, втрата координації рухів, нудота, блювання.

Короткого життя ми не отримуємо,
а робимо його таким. Життя довге,
якщо ним розумно користуватись.

							Сенека
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6. ЯКІ НАСЛІДКИ ІНСУЛЬТУ
Найчастішими очевидними проявами перенесеного інсульту є рухові пору
шення (параліч кінцівок із розладами ходи) та порушення мови. Велику роль
відіграють і зміни в емоційному стані хворого, що проявляється розвитком де
пресії, виникненням пасивності, безініціативності, різким зниженням інтересу
до навколишнього. Також у пацієнтів, які перенесли інсульт, порушуються ро
зумові (пізнавальні, когнітивні) функції, насамперед пам’ять, зорово-просторо
ве сприйняття (неглект), виникають спастичність, постуральна гіпотензія, емо
ційні зміни.
Тривалість збереження порушених функцій після деяких типів інсульту може
складати години, або минати зовсім непомітно. Відновлення після більш тяж
ких типів інсульту може продовжуватися місяці або роки, адже процес реорга
нізації мозку тривалий і поступовий, а наслідком цього процесу є компенсація
порушених функцій пошкоджених ділянок здоровими частинами мозку. Про
те інколи втрата функцій є незворотною.

«У захворювання немає нічого згубнішого,
ніж невчасне лікування».

								Се
не
ка

ІІ.
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ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯ
ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТ У

1. В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЛІКУВАННЯ
ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
Найголовнішою метою є попередження повторних інсультів, тобто вторинна
профілактика інсульту, яка включає три основні компоненти:
1. постійний прийом антигіпертензивних ліків (під наглядом сімейного
лікаря), контроль АТ вранці та ввечері;
2. постійне вживання антиагрегантів (аспірин, клопідогрель) після ате
ротромботичного інсульту, або прийом антикоагулянтів (варфарин,
прадакса, ксарелто) після кардіоемболічного інсульту;
3. прийом статинів – аторвастатин, розувастатин (для зниження вмісту
холестерину крові та стабілізації атеросклеротичних бляшок).
Є невиправданими прийом великої кількості препаратів і застаріла рекомен
дація двічі на рік проходити «курс крапельниць» у стаціонарі.

2. ЯК НЕ ЗАБУВАТИ ПРО РЕГУЛЯРНИЙ
ПРИЙОМ ЛІКІВ
Наступні поради допоможуть не забувати приймати ліки.
1. Доцільно записати назви й дози призначених ліків розбірливим почерком
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у блокнот і покласти його на видному місці. Це позбавить необхідності їх
запам’ятовувати та зменшить можливість помилок при прийомі ліків.
2. Щоденний прийом ліків в один і той самий час згодом стає звичкою.
3. Про час прийому ліків може нагадувати спеціально встановлений бу
дильник (наприклад, у мобільному телефоні).
4. Доцільно розкладати ліки на наступний день (або кілька днів) напере
додні. Для цього можна використовувати спеціальні контейнери для
пігулок (їх можна придбати в аптеці).
5. Варто мати запас ліків на 1 місяць, щоб уникнути перерви в лікуванні,
яка може бути небезпечною.

«Праця змінює тіло».

					Се
не
ка

«Початок – половина справи».

					Арі
сто
тель
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РЕАБІЛІТАЦІЯ

1. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС РЕАБІЛІТАЦІЇ
Реабілітація – це не тільки лікування. Це відновлення втрачених здат
ностей людини, які існували до захворювання. Тобто – це дати можли
вість людині самостійно одягатися, пересуватися, обслуговувати себе в
повсякденному житті, а згодом і відновити свої трудові навички. Зміст
реабілітації складається з наполегливих вправ, які мають виконуватися
послідовно та багатократно, керовано та свідомо. Медикаменти в цьо
му відношенні виконують допоміжну роль і спрямовані на усунення тих
станів, які заважають процесу реабілітації.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ:
– ранній початок;
– комплексність відновлювальних заходів;
– систематичність;
– поетапність відновлювального лікування;
– активна участь у реабілітації самого хворого та його родичів.
ІНКОЛИ МОЖЕ ЗДАВАТИСЯ, ЩО ПОЛІПШЕННЯ
ВІДБУВАЄТЬСЯ ДУЖЕ ПОВІЛЬНО
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3. ЯК ЛЮДИНА, ЩО ДОГЛЯДАЄ
ХВОРОГО, МОЖЕ ДОПОМОГТИ
В РЕАБІЛІТАЦІЇ
Роль близьких і родичів для хворого, що переніс інсульт, дуже велика. Саме на
них випадає найбільший тягар догляду і контролю за станом пацієнта.
Принципами реабілітації, яких слід дотримуватися, є:
а) правильне положення пацієнта в ліжку, яке треба постійно контролю
вати та змінювати кожні 1–2 години;
б) тривалість одного заняття з хворим має бути 30–60 хв.;
в) частота вправ – не менше тричі на день.
Мета такої практики не тільки гімнастика і масаж вражених кінцівок, але й навчан
ня певним навичкам рухів, користування предметами та домашнім приладдям. Під
час занять потрібно обов’язково звертати увагу на те, як хворий виконує вправи,
на рівень зацікавленості, настрою та мотивації, як швидко він втомлюється. Тільки
таким чином можна виявити такі важливі питання, як депресивний розлад чи ког
нітивні (розумові) порушення, що є головною перешкодою у процесі реабілітації.
Своєчасне призначення відповідної терапії може прискорити процес реабілі
тації. Інколи може здаватися, що поліпшення відбувається дуже повільно. Втім,
потрібне терпіння як хворому на інсульт, так і людині, що доглядає його.
Дотримання розпорядку дня, постійна підтримка, похвала, моральне заохо
чення навіть за мале досягнення хворого допомагають створити атмосферу
довіри та стимулюють до прагнення незалежності. Одночасно всіляко підтри
мується віра в успіх.

«Догляд дасть результат».

					 Ові
ді
ус
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ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМ, ЩО
ПЕРЕНІС ІНСУЛЬТ

1. ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ
• Слід повертати пацієнта кожні 1–2 години на 30–40 хвилин, укладаючи на
один чи другий бік, на спину. Збільшуйте обсяг рухів і мобільність, наскіль
ки це можливо.
• Необхідно уникати стискання, тертя та зсуву шкіри під час зміни положення тіла.
• Відсутність складок і сторонніх предметів у ліжку. Краще використовува
ти протипролежневі матраци.
• Суха шкіра є фактором ризику пролежнів, уникайте сильного тертя шкі
ри. Не використовуйте розчини діамантового зеленого (зеленку) та йоду,
спирту, гумові кільця.
• Уникайте надмірного зволоження та перегріву ділянок шкіри, що погір
шує захисні властивості рогового шару. Уникайте надмірного викори
стання кремів, масел, тальку.
• Корекція маси тіла (як зайвої, що обумовлює надмірний тиск на точки
опори, так і недостатньої, що обумовлює «випинання кісток» і схильність
до трофічних ушкоджень).
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• Слід забезпечити достатню калорійність (30–35 ккал\кг\добу) харчування,
відповідне споживання білків (1,25–1,5 г\кг\добу), достатню кількість ріди
ни (1 мл рідини на 1 спожиту ккал).

«Гігієна – супутниця здоров’я».

					Гіп
по
крат

2. ЯК ДОПОМАГАТИ ХВОРОМУ МИТИСЯ
Процес миття можна полегшити для хворого, якщо підготувати ванну кімнату
заздалегідь. При цьому має бути достатньо гарячої води, а рушники, шампунь,
мило, зубні паста й щітка легко доступні.
Упевніться в тому, що місце, де відбувається процедура миття, тепле і там не
має протягів. Покладіть у ванну чи душ нековзкий килимок. Підлога навколо
ванни чи душу має бути сухою та неслизькою.
Упевніться, що шлях до ванної кімнати вільний від усіляких перешкод.
Перила чи поручні, що зафіксовані на стінах, полегшують хворому занурення
у ванну та вихід з неї.
Завжди додавайте гарячу воду до холодної, а не навпаки. Перевіряйте темпе
ратуру ліктем.
Спочатку помийте обличчя та руки хворого. Ділянка геніталій має бути вимита
насамкінець.
Під час миття у ванні або під душем хворий може сидіти на стільці. Стілець по
винен мати гумові наконечники на ніжках чи бути поставлений на рушник,
щоб запобігти ковзанню.
Переносний душ найбільш зручний.
Чистити зуби потрібно вранці, ввечері та після кожного вживання їжі, при цьо
му використовуються зубна щітка і трохи зубної пасти, щоб уникнути ядухи.
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Просіть хворого відкрити рота та ніколи не відкривайте йому рота силоміць.
Для гоління рекомендується користуватися електробритвою, адже вона більш
безпечна, ніж звичайна бритва. При цьому треба бути дуже обережним.
При догляді за пацієнтом потрібно пам’ятати про розлади чутливості
(гемігіпестезія) на паретичній стороні.
Проблеми, які виникають з цього приводу:
- при порушенні глибокої чутливості пацієнт може не відчувати, що лежить на
своїй руці, не визнавати, що вона належить йому. Часто в такій ситуації роз
виваються травми при потраплянні пальців руки у спиці інвалідного візка;
- при порушенні температурної чутливості можливі опіки при митті дуже га
рячою водою;
- слід обережно працювати з ураженою рукою, щоб не перерозтягнути м’які
тканини м’язів і суглобів.

«Будеш мати такі плоди, якими буде твоя праця».

								 Гіп
по
крат

3. ЯК ДОПОМАГАТИ ХВОРИМ
ОДЯГАТИСЯ
Порадьте хворому прийняти зручне сидяче положення перед тим, як одягатися.
Підготуйте одяг у тому порядку, в якому хворий буде вдягатись, а зверху по
кладіть речі, що він одягне в першу чергу.
Коли ви допомагаєте хворому одягатися, потрібно впевнитися, що він спочат
ку одягає на уражену руку або ногу, а вже потім на неуражену руку чи ногу.
При роздяганні хворий має дотримуватися зворотного порядку: спочатку звіль
нити здорову руку чи ногу, потім швидко скинути одяг з ураженої руки чи ноги.
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Запропонуйте хворому користуватися одягом з простою фурнітурою, наприк
лад, із застібками-липучками замість ґудзиків, еластичним паском замість ре
меня або підтяжок і взуттям без шнурівок.
Для хворого на інсульт небажане вбрання з рукавами, що щільно облягають,
вузькі штани з талією, а також одежу, яку треба вдягати через голову.
Слід надавати перевагу одягу, який потрібно застібати спереду, що зручніше
для хворого.
Прості пристрої допомагають хворому на інсульт одягатися самому, наприк
лад: гачок, кільце або мотузочок, що прикріплені до замка-блискавки, дозво
ляють її застібнути, ріжок для взуття полегшує його взування.
З ураженими частинами тіла хворого слід поводитися дуже обережно, щоб
надалі запобігти їх травмування.

«Не йти вперед – значить йти назад».

							Се
не
ка

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ЗАПОБІГАННЯ ПАДІНЬ:
- усунення перешкод при пересуванні пацієнта вдома (дверних порогів, ки
лимів, зайвих меблів, електричних проводів);
- добра освітленість приміщення вдень і вночі (використання вимикачів з
підсвічуванням, освітлення нічниками);
- позначення небезпечних для переміщення поверхонь (наприклад, сходи)
яскравими маркерами;
- легка досяжність предметів першої необхідності (наприклад, вимикачі, те
лефони, окуляри, вода);
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- використання зручного одягу, який не сковує рухів;
- не ковзке взуття (не використовуйте для ходьби «шльопанці»);
- правильний підбір технічних засобів пересування (палиці, ходунки);
- використання м’яких накладок на кульшові суглоби для зменшення ризику
перелому стегнової кістки при падінні).
В осіб, які перенесли інсульт, унаслідок якого виникла геміплегія чи геміпарез, ду
же часто зустрічається больовий синдром плеча та опущення (сублюксація) голов
ки плечової кістки на ураженій стороні. Це викликає не тільки додаткове наванта
ження на емоційну сферу (постійний чи періодичний біль), але й свідоме обмежен
ня рухової активності (страх перед болем) і відмову від реабілітаційних занять.

5. ПРАКТИЧНІ ПРИСТРОЇ
Домашні пристрої сприяють поверненню хворого до нормального способу
життя. До них належить спеціальне устаткування: підйомні сходи, щоб підні
матися вгору та спускатися вниз, переносний душ замість ванни чи кріплення
поручнів у ванні. Можливо, знадобиться крісло-візок.
Спеціально обладнані пристрої для використання однією рукою дозволяють відкри
вати банки, чистити овочі, зубні протези або нігті, застосувати палицю з гачком для
вдягання. Плаваючий ванний термометр запобігає випадковому ошпарюванню.

6. ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ТА
МОДИФІКАЦІЯ ПОМЕШКАННЯ
Для легшого та безпечнішого переміщення та активності пацієнта після інсульту
(ходьба, їзда у візку) іноді виникає необхідність змін у його помешканні. Це може
бути просто зміна розташування меблів, побутової техніки та сантехніки. Або, мож
ливо, зміни потрібно буде зробити майже в кожній кімнаті. Деякі пацієнти змушені
будуть придбати спеціальні пристрої для того, щоб зробити життя вдома легшим,
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або потребуватимуть наявності пандусу (похила поверхня для вертикального пе
реміщення інвалідів на кріслах-колясках, наприклад, виїзд на підвищення).
Фахівець-реабілітолог (ерготерапевт) допоможе зробити зміни у вашій домів
ці. Більшість адаптації вдома є легкою і дешевою у виконанні. Якщо ви потре
буєте спеціального обладнання чи модифікацій помешкання, ваш соціальний
працівник, можливо, допоможе знайти фінансове забезпечення (можливість
повного чи часткового покриття витрат на спеціальне обладнання чи моди
фікацію домашнього середовища від державних органів соціального забезпе
чення треба з’ясовувати індивідуально за місцем проживання).
Залежно від ваших потреб вам допоможуть наступні рекомендації для
безпеки вдома:
• перемістіть електричні розетки та вмикачі світла так, щоб їх було легко дістати;
• перемістіть меблі, які заважають при ходьбі (наприклад, загороджують
прохід);
• дерев’яні платформи та подвійні подушки збільшать висоту крісел або
стільців, а за необхідності – їх можна прибрати;
• заберіть з підлоги доріжки та килими, через які можна спіткнутися.
Дверний прохід:
• якщо є необхідність, встановіть поручні та пандус для крісла-візка;
• якщо ви використовуєте засіб для ходьби (палиця, ходунки) чи кріс
ло-візок, ви можете забрати дверні пороги, а також надмірне оздоб
лення чи ліпнину з дверного проходу.
Сходова клітка:
• поставте додаткові поручні;
• при необхідності долати 4 чи менше сходинок, установіть пандус;
• якщо при проході по сходах необхідно долати багато сходинок – до
цільно встановити підйомник для інвалідного візка.
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Ванна кімната:
• встановіть поручні біля унітазу, ванни чи душової кабіни;
• наклейте нековзку стрічку чи покладіть килимок, що убезпечить
пацієнта від падіння на дно ванни чи душової кабіни;
• використовуйте стілець такої ж висоти, що й ванна, для легшого
входу та виходу з неї;
• якщо вам важко безпечно зайти та вийти з ванни, застосовуйте лаву
(сидіння) на ванну і гнучкий ручний душовий шланг (душ);
• підніміть сидіння унітазу, послаблюючи болти та підклавши клинки
під звичне сидіння, або придбайте підвищену накладку-сидіння;
• рекомендуємо користуватися милом на мотузці під час прийняття
душу – це завадить страху вислизання мила з рук;
• мочалка-рукавичка та щітка для душу з подовженою ручкою мо
жуть полегшити процес миття.
Спальня:
• використовуйте ліжко такої висоти, щоб було легко і безпечно ляга
ти на нього та вставати з нього;
• в деяких випадках можна орендувати медичне ліжко;
• якщо у вас є порушення ходьби, використовуйте вночі мобільний
стілець-туалет чи судно/сечоприймальник;
• забезпечте м’яке нічне освітлення (нічник).
Кухня:
• придбайте та встановіть кран, який можна вмикати та вимикати на
віть зап’ястями, або який спрацьовує автоматично, реагуючи на рух;
• використовуйте портативну електричну плитку на столі, якщо ста
ціонарна плита дуже висока;
• вбийте в дошку для хліба нержавіючі цвяхи – на них будуть трима
тися продукти, коли ви будете їх різати чи чистити;
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• під час роботи за високою робочою поверхнею користуйтеся стіль
цем або встановіть нижчу поверхню;
• зберігайте посуд і кришки для каструль на вертикальній підставці
для тарілок;
• розмістіть кухонне приладдя на нижніх полицях і місцях, де зможе
те легко їх дістати;
• для легкого досягання предметів придбайте полицю/підставку на
колесах, яка обертається на 360°;
• використовуйте столик на колесах, щоб перевозити предмети до
плити чи холодильника;
• якщо у вас ковзка підлога на кухні, замініть її на безвосковий не
ковзкий лінолеум;
• довгі щипці чи захватки допоможуть дістати предмети з високих
полиць;
• щоб запобігти ковзанню тарілки, розмістіть під нею вологу ганчірку
чи паперовий рушник, і вона залишатиметься на місці;
• для більшої зручності при прийнятті їжі можна використати спеці
альні столові прибори з потовщеною ручкою.
Засоби переміщення
Засоби переміщення – це пристрої, які допомагають переміщуватися як
в помешканні, так і на вулиці. Вид пристрою залежить від ваших особ
ливих потреб. Поговоріть з вашим реабілітологом (кінезітерапевтом,
ерготерапевтом), щоб дізнатися, який саме засіб є найкращим для вас.

«Жити – значить боротися».

						Се
не
ка
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7. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЗАПОБІГАННЯ БОЛЮ ТА ОПУЩЕННЯ
(СУБЛЮКСАЦІЇ) У ПЛЕЧОВОМУ
СУГЛОБІ ПАРЕТИЧНОЇ РУКИ:
- не можна тягнути за уражену руку, допомагаючи пацієнту одягатися, мити
ся чи вставати з ліжка;
- не можна дозволяти пацієнту лежати на враженій руці, треба контролювати
це тоді, коли пацієнт спить;
- уражена рука не повинна вільно звисати при перевертанні в ліжку;
- вражену кінцівку необхідно викладати на підвищення (подушку) у фізіоло
гічному положенні;
- необхідно застосувати ортез (пов’язка-косинка) для плечового суглоба на
ранніх етапах реабілітації та запобігати розвитку больового синдрому;
- не можна виконувати фізичне навантаження на враженій кінцівці «через біль»;
- необхідно активно залучати пацієнта до посильної для нього повсякденної
діяльності;
- треба уникати надмірної внутрішньої ротації плеча та, навпаки, слід стиму
лювати зовнішню.

«Мистецтво медицини полягає в тому, щоб
допомагати пацієнтові коротати час, поки
природа виліковує хворобу».

								Воль
тер
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відділення №22

НАСЛІДКИ ІНСУЛЬТ У

1. НЕТРИМАННЯ СЕЧІ
Нетримання – це порушення контролю за роботою сечового міхура та кишків
ника. Багато пацієнтів стикаються з проблемою нетримання сечі та калу після
перенесеного інсульту. Але з часом багато пацієнтів, котрі перенесли інсульт,
відновлюють контроль за тазовими органами.
Існує багато адаптивного обладнання, яке полегшує процес відвідування туа
лету та робить його безпечнішим.
До таких засобів належать:
- високі насадки-сидіння для унітазу;
- поручні на стіні біля унітазу;
- мобільні стільці-туалети;
- сечоприймальники та судна.
Поради, які допоможуть пацієнту після інсульту впоратися
з проблемою нетримання
- Щоб відновити контроль за сечовипусканням, рекомендується відвіду
вати туалет з регулярними інтервалами (наприклад, кожні 2 години).
- Якщо є проблеми з контролем роботи сечового міхура, треба обмежити
вживання рідини перед сном.
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- На ніч розташувати стілець-туалет чи судно/сечоприймальник біля ліжка
пацієнта.
- Забезпечити нічне освітлення (нічник) у туалетній кімнаті.
- Доречними будуть одноразова пелюшка та/чи підгузок.
- Якщо наявні порушення роботи тазових органів, необхідно проконсульту
ватися з вашим лікарем. Можливо, потрібно споживати більше клітковини.
- Деякі ліки можуть впливати на роботу сечового міхура та кишківника.
Незайвою буде консультація з лікуючим лікарем.
Інколи люди намагаються запобігати цій проблемі шляхом обмеження кількості рі
дини, яку вони споживають. Це погана ідея. Більшість дорослих людей потребують
від 6 до 8 склянок рідини протягом дня. Отримання меншої кількості рідини може
викликати зневоднення організму чи підвищити ризик виникнення сечової інфекції.
Симптоми виникнення сечової інфекції:
- збільшення частоти відвідування туалету чи «аварій» (епізодів нетримання);
- зміни в поведінці: особливо підвищена збудженість, коли пацієнт не може повідо
мити про термінову потребу у відвідуванні туалету (при порушенні мовлення);
- відчуття печіння, свербежу чи болю під час сечовипускання;
- каламутна сеча чи різкий її запах.

При появі симптомів обов’язково зверніться до лікаря!

2. ЩО ТАКЕ ФЕНОМЕН ІГНОРУВАННЯ –
НЕГЛЕКТ
Зорово-просторові порушення (феномен ігнорування – неглект) – порушення
сприйняття частини тіла (зазвичай – ураженої половини), а також ігноруван
ня половини простору та інформації, що з неї надходить. Причому пацієнт не
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приділяє уваги цій половині тіла, самостійно не займається реабілітацією, час
то не усвідомлює наявності дефекту.
Практичні рекомендації:
- предмети, що використовуються пацієнтом у повсякденному житті, мають
бути розташовані прямо перед пацієнтом;
- люди, що його оточують, повинні підходити і звертатися до пацієнта з боку
ураження;
- ліжко пацієнта має бути розташоване так, щоб вхідні двері, тумбочка, теле
візор і все необхідне були з ураженого боку;
- потрібно акцентувати увагу пацієнта на використанні кінцівок з ураженого
боку;
- необхідно використовувати мітки на оточуючому обладнанні та предметах,
наприклад, яскраву смужку на краю стола, дверях, класти подушку в яскра
вій наволочці під уражену руку.«Небезпека – у зволіканні».

3. ПРОФІЛАКТИКА СПАСТИЧНОСТІ
В ПАРАЛІЗОВАНИХ КІНЦІВКАХ
Особливу увагу потрібно приділяти порушенню тонусу м’язів (спастичності) і її
профілактиці.
Зазвичай у паретичних кінцівках підвищується тонус, з’являється напруження
м’язів у спокої, що надає кінцівкам своєрідної пози – рука напівзігнута в усіх сугло
бах, натомість нога надмірно розігнута, «подовжена» (спастичність, «спастика»).
Такий спастичний тонус збільшується при швидких пасивних рухах у кінцівці.
Існують немедикаментозні методи зменшення спастичності м’язів:
- комфортна температура у приміщенні (при низькій температурі тонус
м’язів може підвищуватися);
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- правильне позиціонування пацієнта з інсультом, зручне і безпечне поло
ження пацієнта; «антиспастичні позиції» – паретичні кінцівки мають бути
витягнуті, нога дещо повернута всередину, а рука – назовні. Стопу на ура
женій стороні утримувати в прямому положенні методом обмеження ва
ликами або укладання в спеціальний «чобіток»;
- виконання кілька разів на день повільних пасивних рухів у суглобах ура
жених кінцівок, кратність – 7 разів на день; уникання надлишкових пере
розгинальних рухів;
- рекомендується виконувати погладжування тильної поверхні ураженої
кисті в напрямку до ліктя.

«Важливо не те, що викликає хворобу,
а те, що її усуває».

								Пе
тро
ній

4. ПОСТУРАЛЬНА ГІПОТЕНЗІЯ –
ЩО ЦЕ ТАКЕ
Ще однією проблемою є постуральна гіпотензія, яка виникає при спробах поста
вити пацієнта, який досить довго перебував у положенні лежачи, вертикально.
Постуральна гіпотензія – епізоди падіння АТ при переході з горизонтально
го у вертикальне положення, або під час тривалого вертикального положення
(стояння, хода).
Ознаки: млявість, головокружіння, запаморочення, пітливість, задуха, падін
ня, непритомність.
Перша допомога – сісти або лягти.
Профілактика виникнення:
- тренування – поступове переведення з горизонтального у вертикальне
положення кілька разів на день;
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- харчування – вживання великої кількості рідини;
- перша допомога – при втраті свідомості негайно покласти хворого і підня
ти його ноги вище рівня голови.

«Лінощі – мати усіх вад».

					Гіп
по
крат

5. ЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ
Вважають, що кожен другий пацієнт після інсульту страждає на депресію. Розви
тку депресії сприяють особливості характеру пацієнта (схильність до зниженого
настрою ще до інсульту), усвідомлення свого неврологічного дефіциту (вираже
ні ознаки паралічу, мовних розладів), відчуття ізольованості від суспільства. Де
пресія, яка проявляється роздратованістю, агресією, перепадами настрою, сум
ним виразом обличчя, зниженням ініціативи стосовно реабілітаційних заходів.
Встановлення реальної мети та оцінка проміжних результатів реабілітації, на
віть дуже незначних (похвала, заохочення), допомагають підтримувати робо
чий настрій хворого. Необхідно проводити з хворим більше часу та обговори
ти з ним коло людей, яких він хотів би бачити.
При тривалій депресії пацієнтам призначають антидепресанти. Лікування анти
депресантами триває кілька місяців і навіть років, але лише під наглядом лікаря.
Пацієнт після інсульту може допомогти собі і своїм рідним наступним:
– Отримуйте інформацію про інсульт і діліться нею з рідними, піклу
вальниками або партнером. Чим більше вони знатимуть про інсульт і йо
го наслідки, тим більше вони зможуть вам допомогти.
– Підтримуйте контакт з командою реабілітологів. Ніхто не знає, що го
тує нам майбутнє. Кожна людина відновлюється після інсульту по-різному.
Але ваша реабілітаційна команда може донести до вашої свідомості, як зро
бити реабілітацію максимально продуктивною.
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– Контактуйте з іншими хворими, що пережили інсульт. Групи підтримки
забезпечують чудову можливість ділитися своїми переживаннями, історія
ми, обмінюватися практичними порадами, отримувати емоційну підтрим
ку. Для вас буде корисним виявляти, що ви не самі.
– Зберігайте соціальні зв’язки. Не втрачайте зв’язок зі своїми друзями і членами
родини. Запрошення людей додому створює позитивну атмосферу підтримки.
– Зберігайте взаємодію всередині своєї сім’ї. Не ізолюйтеся від членів
своєї сім’ї. Беріть участь у їхніх радостях і печалях. Якщо ви підозрюєте в се
бе депресію, порадьтеся зі своїм лікарем, реабілітологом або психологом.
– Встановлюйте цілі. Робота над маленькими, але змістовними цілями до
поможе вам почуватися більш упевненими в своєму майбутньому. А досяг
нення цих цілей повертатиме вам самооцінку крок за кроком.

«Надійся на краще».

				Пе
тро
ній

6. СУДИННА ДЕМЕНЦІЯ – ЗНИЖЕННЯ
КОГНІТИВНИХ, РОЗУМОВИХ
ФУНКЦІЙ
Основні прояви деменції:
- зниження пам’яті;
- порушення рахування;
- порушення мови та читання;
- порушення логічного мислення, орієнтації;
- втрата працездатності та потреба в допомозі у побуті
та самообслуговуванні.
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Інсульт може стати причиною раптового розвитку деменції. Це виникає, якщо
інсульт стався в ділянках мозку, що беруть участь у розумовій діяльності, або
розвинувся обширний інсульт, у результаті якого постраждала більша частина
мозку.
Також судинна деменція може виникати поступово, якщо пацієнт має захворю
вання (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба), які пошкоджують дрібні судини
головного мозку, в результаті чого поступово погіршується кровопостачання
головного мозку та зниження розумової діяльності. Часто такі хворі перено
сять один або кілька лакунарних інсультів.
Ризик розвитку судинної деменції після інсульту підвищує:
- похилий вік;
- низький рівень освіти;
- паління до захворювання;
- підвищений рівень цукру у крові (цукровий діабет);
- низький або підвищений артеріальний тиск (гіпертонічна хвороба);
- лакунарні інсульти в анамнезі;
- інсульт, який розвинувся в лівій півкулі головного мозку.
Лікар встановлює порушення когнітивної функції спеціальним тестуванням, а
оточуючі фіксують неспроможність до елементарного самообслуговування,
неохайність, втрату ініціативи тощо.
При магнітно-резонансній томографії (МРТ) виявляються зміни в тканині го
ловного мозку: дрібні (лакуни) або дещо більші кісти. Призначаються ліки, які
діють на певні рецептори. В результаті чого покращується провідність між
нервовими клітинами, що призводить до покращення пам’яті, уваги та мови.
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ПРАКТИЧНІ
ПОРАДИ ПАЦІЄНТ У І
ПІКЛУВАЛЬНИКУ

1. ПОРАДИ ПАЦІЄНТУ, ЯКИЙ ПЕРЕЖИВ
ІНСУЛЬТ, ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ
ПАМ’ЯТІ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ
– Регулярно відвідуйте свого лікаря. В деяких випадках порушення пам’яті
певною мірою зменшуються медикаментозним втручанням.
– Пам’ятайте, що мозок працює краще, коли все тіло працює краще. Необхід
но, наскільки це можливо, підтримувати фізичну активність, вживати здо
рову їжу, пити багато безалкогольної рідини. Переконайтеся, що достатньо
відпочиваєте, уникаєте вживання алкоголю та не призначених лікарем за
спокійливих, снодійних або інших засобів, що пригнічують свідомість.
– Прагніть до самоорганізації. Вибирайте зручні й доступні місця для речей, які мо
жуть легко губитися (наприклад, вішалки для ключів біля дверей або футляр для
окулярів біля крісла). Після використання кладіть річ на відведене для неї місце.
Звичка робити все за розкладом теж може допомогти вам у запам’ятовуванні.
– Використовуйте календарі та щоденники для запису речей і подій, які ви
маєте пам’ятати. У вас більше шансів згадати те, що ви записали, або ж хоча
б «підглянути» в написаному.
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– Записуйте перелік продуктів або доручень. Як тільки впоралися із завданням,
викреслюйте його зі списку. Розміщуйте списки найбільш важливих речей
(номери екстреного виклику, час прийому медикаментів і т. ін.) в багатьох міс
цях, таких, як холодильник, машина, спальня, біля телефонів, у ванній.
– Знаходьте нагадувальні чинники для відновлення пам’яті. Наприклад, зоб
раження зубної щітки може нагадати про те, що треба почистити зуби.
– Перегляд новин по телебаченню або читання газет допоможе вам залиша
тися в курсі подій. Це також підтримає ваші навички уваги.
– Кожного дня виконуйте вправи на загострення ваших уваги та пам’яті. На
приклад, завчайте номери телефонів людей, які дзвонили вам впродовж дня.

2. ПОРАДИ ПІКЛУВАЛЬНИКУ, ЯКИЙ
МОЖЕ ДОПОМОГТИ ПАЦІЄНТУ, ЩО
ПЕРЕЖИВ ІНСУЛЬТ, У ВІДНОВЛЕННІ
ПАМ’ЯТІ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ
–
–
–
–
–
–
–

Спілкуйтеся короткими реченнями.
Використовуйте короткі зрозумілі фрази.
Викладайте нову інформацію частинами.
Давайте час хворому закінчувати один крок перед переходом до іншого.
Дозволяйте хворому повторювати інформацію власними словами.
Відмежуйте хворого від зайвих подразників і факторів, що його відволікають.
Використовуйте засоби для полегшення процесу фіксації інформації: запис
ні книжки, письмові нотатки, диктофони і т. п.
– Нагадуйте хворому про його прогрес, інакше він може забувати минулі до
сягнення.
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«Усі люди бажають собі здоров’я, проте
часто роблять усе те, що йде всупереч йому».

								Се
не
ка

3. ЗАХОПЛЕННЯ ТА АКТИВНИЙ
ВІДПОЧИНОК
Перенесений інсульт не означає, що пацієнту треба покинути старі хобі чи ін
тереси, або що він не може знаходити нові. В деяких випадках корисними мо
жуть стати й допоміжні прилади.
Гра в карти – використання тримачів для карт (продаються в магазинах на
стільних ігор), якщо є проблеми з утримуванням малих об’єктів.
Читання – використовувати тримачі для книжок, книжки з великим шрифтом
чи аудіокниги.
Фотографія – більшістю сучасних камер можна користуватися, тримаючи їх
однією рукою.
Домашні тварини – чудові компаньйони. Навчений собака буде вагомою мо
тивацією виходу на прогулянку щодня. Для котів можна поставити лоток на
полицю чи підставку, щоб не треба було нахилятися під час його чищення.
Шиття – існує багато спеціальних приладів, що полегшують користування гол
кою та ниткою, або можна зробити власний. Наприклад, тримачі на пружинах
допоможуть утримувати речі на місці.

4. АКТИВНІ РОЗВАГИ
Фізична активність дуже корисна для тих, хто переніс інсульт, і може зменшити
ризик повторного інсульту.
Боулінг, крикет – все це можна робити однією рукою.
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Сидячий фітнес – деякі центри ведуть групи фітнесу для людей з проблема
ми здоров’я.
Ходьба – один з найбільш економних і корисних видів активного відпочинку.
Все, що знадобиться, – це пара зручного взуття.
Йога, пілатес, тайдзіцюань – все це включає персональний підхід, щоб пацієнт
робив лише те, що може. Деякі клуби також мають інструкторів, які спеціалізую
ться на тренуванні людей різних вікових груп та з певними проблемами здоров’я.
Садівництвом легше займатися, якщо грядки зробити вищими (перемістити
їх у коробки чи високі вазони).

«Помірний у їжі – лікар сам собі».

						Ф. Бекон

5. ДОПОМОГА ХВОРИМ ПРИ
ВЖИВАННІ ЇЖІ ТА ПИТТІ
У пацієнтів з інсультом часто буває порушення ковтання – дисфагія. Дисфагія
дуже негативно впливає на якість життя пацієнта, призводить до тяжких наслід
ків з боку дихальної системи, зневоднення, кахексії. Часто призводить до ви
никнення таких ускладнень, як аспірація, яка може бути непомітною внаслідок
відсутності кашльового рефлексу. З метою попередження цих ускладнень при
порушенні ковтання використовують назогастральне (зондове) харчування.
Ентеральне штучне харчування більш економічне, безпечне, повноцінне і
зберігає структуру та функціональну цілісність кишківника.
Показання до постановки назогастрального зонду:
– грубі порушення функції ковтання з білково-енергетичною недостатністю;
– коматозний і сопорозний стан хворого.
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Назогастральний зонд встановлюють, спрямовуючи його через середній
(найширший) носовий хід:
– краще використовувати тонкі полімерні зонди (№ 16);
– зонд залишають на весь період штучного харчування, але не більше ніж
6–8 тижнів.
Догляд за назогастральним зондом (щоденний):
1. Мийте руки кожен раз перед роботою з зондом.
2. Перед назогастральним харчуванням переконайтесь у правильному роз
ташуванні зонда в шлунку. Для цього необхідно ввести в шлунок близько
20 мл повітря за допомогою шприца Жане, прослуховуючи при цьому над
черевну ділянку (аускультативно – піддуванням повітря), або приєднати
шприц до зонда – при аспірації в зонд має надходити вміст шлунка.
3. Промивайте зонд до та після введення їжі й ліків, використовуючи 20–40 мл води.
4. Між прийомами їжі закрийте зонд заглушкою і прикріпіть його безпечною
шпилькою до одягу пацієнта на грудях.
5. Доглядайте за слизовою оболонкою носа.
6. Проводьте гігієну порожнини рота антисептичним розчином після кожного
прийому їжі.
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НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ШПРИЦИ ОБ’ЄМОМ
МЕНШЕ 20 МЛ – ВОНИ УТВОРЮЮТЬ У ТРУБЦІ ЗАНАДТО
ВИСОКИЙ ТИСК, ЩО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЇЇ РОЗРИВУ.
ПРИ ВИНИКНЕННІ УСКЛАДНЕНЬ АБО ПЕРЕДЧАСНОМУ
ВИДАЛЕННІ ЗОНДА НЕГАЙНО ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ.

ПРАВИЛА ЗОНДОВОГО ХАРЧУВАННЯ
Перед годуванням через зонд необхідно надати пацієнтові положення з підня
тим головним кінцем ліжка (для профілактики аспірації кут нахилу має дорів
нювати 30°, піднята не тільки голова, а й плечі) або, за відсутності протипока
зань, посадити пацієнта.
Для профілактики аспірації не можна вводити їжу в зонд під тиском.

РЕЖИМ ВВЕДЕННЯ ЇЖІ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ ЗОНД
1. Якщо пацієнт не отримував ентеральне харчування кілька днів, слід вико
нувати переважно постійне крапельне введення поживних сумішей впро
довж 24-х годин через дозатор. Харчування починають зі швидкістю 40 мл\
годину, зі збільшенням її на 25 мл\годину кожні 8–12 годин до досягнення
бажаної швидкості введення (максимум 120 мл\год.).
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2. Болюсне введення сумішей наближене до нормального прийому їжі. Суміш
вводять крапельно або шприцом 3–5 разів на добу: спочатку не більше 100
мл, максимально – 250 мл суміші.
3. Суміш для харчування, що вводяться у зонд, повинна бути добре гомогені
зована й мати температуру не вище 24–36 °С.
4. Більшість сумішей містять приблизно 75 % необхідної води, тому кількість
додаткової вільної рідини має бути не менше 25 % від загального обсягу
сумішей.
5. Додаткова вільна рідина повинна вводитися за 2–3 прийоми (використову
ється питна вода).
6. Через зонд припустиме введення лише добре подрібнених таблетованих
форм лікарських препаратів.
Пацієнти з порушенням ковтання можуть приймати їжу через рот, лише якщо це до
зволив лікар, який їх веде, – у випадках, коли порушення ковтання піддається кон
тролю та певній корекції. Перед кожним прийомом їжі оцінюється функція ковтання.
Тест для проведення функції ковтання може бути проведений особою, яка до
глядає за пацієнтом і отримала знання з проведення цього тесту.

ТЕСТУВАННЯ ФУНКЦІЇ КОВТАННЯ
1. Хворий зручно сидить у ліжку, самостійно утримує голову.
2. Дайте першу ложку води. Хворий повинен проковтнути воду. Якщо пацієнт
не робить спроби проковтнути воду, або вона виливається з рота, а також
з’явився кашель, задишка, тестування слід припинити.
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3. Якщо хворий зробив перший ковток води, дайте йому другу, а потім і третю
ложку води (оцінка кожної спроби ковтання проводиться окремо).

ПРАВИЛА ХАРЧУВАННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ КОВТАННЯ
–
–
–
–

Харчування проводять тільки в положенні сидячі з опорою під спиною.
Голова має бути нахилена трохи вперед, підборіддя опущене донизу.
В момент ковтання їжі голову хворого необхідно повертати в здоровий бік.
При годуванні хворого їжу треба вкладати до рота зі здорового боку неве
ликими порціями.
– Годувати пацієнта повільно чайною ложкою або десертною виделкою, дава
ти достатньо часу для пережовування та ковтання.

– Рідину давати через соломинку або з дитячої чашки. Пацієнт має пити по
ковтку (робити паузу після кожного ковтка).
– Прийом пігулок по одній з яблучним пюре чи йогуртом.

КОРЕКЦІЯ ДІЄТИ У ПАЦІЄНТІВ З ДИСФАГІЄЮ
– Страви, що вживає пацієнт, мають виглядати апетитно (викликати бажання поїсти).
– Їжа має бути досить теплою, бо пацієнт її вживає тривалий час.
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– Якщо хворий не відчуває теплої їжі в роті, краще годувати його їжею кімнат
ної температури.
– Необхідно пропонувати тверду та рідку їжу в різний час її прийому.
– Найкращі страви до вжитку: запіканки, густий йогурт, дрібно протерті овочі
та фрукти, густі напіврідкі каші.

– Текстура харчів – у вигляді пюре, перемелені, дрібно порізані (м’які, з вели
кою кількістю підливи).
– Консистенція рідини має бути як нектар чи мед.
– Необхідно виключити з раціону продукти, що часто викликають аспірацію
(вода, чай, сік, хліб, печиво, горіхи).
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– При використанні зубних протезів потрібен контроль за ротовою порожни
ною після закінчення прийому їжі (профілактика аспірації залишками їжі).

– Після прийому їжі пацієнт має залишатися в положенні сидячи 45–60 хвилин.

ЩО ТРЕБА ЗАПАМ’ЯТАТИ ТИМ, ХТО ОПІКУЄТЬСЯ ПАЦІЄНТАМИ ІЗ
ДИСФАГІЄЮ
– Ніколи не годуйте пацієнта, який перебуває у положенні лежачи.

– Не закидайте голову пацієнта назад при годуванні.
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– Годуйте пацієнта дрібними порціями.

– Не давайте разом рідку і тверду їжу.
– Напої треба давати або до прийому твердої їжі, або після нього через 20–30 хвилин.
– Зуби і зубні протези необхідно чистити двічі на день і перевіряти наявність
залишків їжі в ротовій порожнині після закінчення годування.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПІД ЧАС ГОДУВАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Допоможіть підопічному зайняти положення напівсидячи (сидячи).
Помийте йому руки.
Накрийте груди фартушком чи серветкою.
Запропонуйте йому попити – це полегшить ковтання твердої їжі.
Щоб напоїти пацієнта, однією рукою підтримуйте йому голову, іншою три
майте чашку, з якої він п’є.
6. Годуючи хворого, наповнюйте ложку на 2\3.
7. Спочатку торкніться ложкою нижньої губи підопічного, щоб він відкрив рот.
8. Потім торкніться ложкою язика – він зрозуміє, що їжа в роті й прикриє рот.
9. Акуратно вийміть ложку з рота.
10. Зробіть паузу, щоб пацієнт зміг прожувати і ковтнути їжу.
11. Після кількох ложок твердої їжі запропонуйте йому попити.
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЯ ДРІБНИХ ЧАСТОЧОК
У БРОНХИ ТА ЛЕГЕНІ ОБОВ’ЯЗКОВО СЛІДКУЙТЕ, ЩОБ ПА
ЦІЄНТ НЕ КАШЛЯВ ПІД ЧАС ЇЖІ.
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12. За необхідності витирайте рот хворого серветкою.
13. Після прийому їжі допоможіть підопічному прополоскати рот, вимити руки,
почистити зуби.

ПРИЙОМИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КОВТАННЯ
1. В положенні лежачи відривати голову від подушки й утримувати її якомога
довше (намагатися побачити носки ніг, тягнутися підборіддям до грудей,
не піднімаючи плечей). Для тренування паретичних м’язів шиї особливо
корисно піднімати голову одночасно з поворотом в уражений бік.

2.
3.
4.
5.

Робити головою повороти (підборіддям до плеча) і нахили (вухом до плеча).
Після глибокого вдиху намагатися викликати по черзі звуки (а), (о), (е), (у), (и), (і).
Почергово повторювати звуки (у)-(і). Глоткові м’язи мають напружуватися.
Намагатися змінювати голос за частотою: багаторазові переходи від ни
зького до високого голосу на одному видиху (наче сирена).
6. Надути щоки та утримувати їх надутими якомога довше (дихання через
ніс), «полоскати» рот повітрям, надувати щоки почергово.
7. Втягувати щоки з прицмокуванням.
8. Витягувати губи вперед та розтягувати їх, показуючи зуби (трубочка-оскал).
9. Імітація жування, позіхання.
10. Закривати та відкривати рот із супротивом (за допомогою іншої людини).
11. Почергово висувати та втягувати язик якомога далі.
12. Чистити язиком за зубами, штовхати язиком у щоки, притягувати до підне
біння (прицмокувати).
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13. Облизувати язиком губи по колу, терти кінчиком язика в куточках рота.
14. Дихати носом, тримаючи рот відкритим.
15. Робити ковтки (без їжі!) в різних положеннях голови (голова в профіль, на
хилена вперед/назад).
19. Послідовна вправа: вдих – ковток – видих (без їжі!).
20. Зафіксувати язик між зубами і зробити ковток. Повторити кілька разів (без їжі!).

КОРЕКЦІЯ КОВТАННЯ
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NB! У відновлювальному періоді допомагайте своїм рідним, але не робіть ні
чого за них. По можливості вимагайте, щоб хворий самостійно дотримувався
правил загальної гігієни, наприклад, чистив зуби, вмивався, розчісувався, при
ймав їжу.
Професійна інформація та підтримка лікаря чи медсестри дуже потрібні, не
соромтеся запитувати їх і попросіть повторного пояснення, якщо чогось до
кінця не зрозуміли.
Важливо, щоб родина та друзі допомагали хворому справлятися з тяга
рем турбот. Головне – це наполегливість, систематичність і дотримання
основних принципів реабілітації.
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ІЛЮСТРОВАНА
ПАМ’ЯТКА ДОПО
МОГИ ПАЦІЄНТ У

1. ПОЛОЖЕННЯ В ЛІЖКУ
НА УРАЖЕНОМУ БОЦІ
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НА ЗДОРОВОМУ БОЦІ

2. ЯК ПРАВИЛЬНО САМОСТІЙНО ПІДВЕСТИСЯ
З ЛІЖКА

Етап 1

Етап 2

З ПОЛОЖЕННЯ СИДЯЧИ

Етап 3
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3. ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДВЕСТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АСИСТЕНТА
З ЛІЖКА
Етап 1
Етап 2

Етап 3
Етап 4

ЗІ СТІЛЬЦЯ
Етап 1

Етап 2

САМОСТІЙНО
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4. ЯК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСІСТИ НА СТІЛЕЦЬ
З АСИСТЕНТОМ

Етап 1

САМОСТІЙНО

Етап 2

5. ЯК ПРАВИЛЬНО СТОЯТИ

ЗА ДОПОМОГОЮ
АСИСТЕНТА

САМОСТІЙНО

6. ЯК ПРАВИЛЬНО
ПІДНІМАТИСЯ СХОДАМИ

Поради лікарів інсультного
відділення №22

ВОПНЛ

ім. академіка

О. І. ЮЩЕНКА

7. ВПРАВИ
ПАСИВНІ КОЛОВІ РУХИ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ

ПАСИВНИЙ ПІДЙОМ РУКИ
І ПОВОРОТ ЇЇ НАЗОВНІ
В ПОЛОЖЕННІ ПАЦІЄНТА
ЛЕЖАЧИ НА СПИНІ

ПАСИВНІ РУХИ ДЛЯ ПЛЕЧОВОГО
СУГЛОБА З ВИКОРИСТАННЯ
ЗДОРОВОЇ РУКИ

ПРИ ВИКОНАННІ ВПРАВ ПОТРІБНО ЧЕРГУВАТИ ВПРАВИ
НА ВРАЖЕНІЙ І ЗДОРОВІЙ КІНЦІВКАХ!
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Синдром відштовхування – це неврологічний дефіцит, який характери
зується тим, що пацієнти використовують здорові кінцівки для активного
відштовхування в уражений бік і не піддаються спробі пасивної корекції їх
ньої пози.
Прояви
1. Спонтанний нахил тіла до більш ураженого боку.
2. Відведення та випрямлення непаретичної кінцівки.
3. Опір пасивній корекції постави.
Реабілітація
Поза стоячи
1. Перенесення ваги тіла на слабку ногу.
2. Здорова нога виставлена вперед.
3. Відштовхування сильнішою ногою від підлоги.
4. Намагання схопитися за щось рукою.
Ходьба
1. Починати ходьбу після того, як пацієнт навчиться
переносити таз у здоровий бік.
2. Починати ходьбу біля стіни.
3. Необхідна підтримка коліна враженої ноги.
4. Фіксована опора (стіл, підвіконня).
5. Орієнтир на підлозі (стрічка).
6. Застосування довгої палиці (посох).
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VIIІ.

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ
ХВОРОГО ПІСЛЯ
ІНСУЛЬТУ

1. Щоденний контроль та ефективне лікування підвищеного артеріаль
ного тиску. Ідеальний тиск не вище 140/90 мм рт. ст. У пацієнтів з цукровим
діабетом – не вище ніж 130/80 мм рт. ст. Контроль АТ із записом його показ
ників (див. зразок № 1–2).
НЕ ДОПУСКАТИ ЗНИЖЕННЯ АТ 100/60 ММ РТ. СТ.

2. Обов’язковим є прийом ліків, що «розріджують» кров (антиагрегантів
– після атеротромботичного інсульту, та антикоагулянтів, якщо наявна
миготлива аритмія). Ці ліки призначаються для попередження тромбоутво
рення (див. зразок № 2).
3. Контроль і корекція рівня холестерину суттєво впливають на подальший
розвиток і прогресування атеросклерозу (див. зразок 2). Ідеально в пацієнтів пі
сля інсульту підтримувати рівень холестерину сироватки крові < 4,5 ммоль\л і
холестерину низької щільності < 2,5 ммоль\л.
4. Контроль рівня глюкози крові має проводитися за допомогою дієти
та підбору антидіабетичних засобів. Цільовий рівень глікозильованого ге
моглобіну у хворих із цукровим діабетом ІІ типу не має перевищувати 7–7,5 %.
5. Збалансована дієта – це дієта, збагачена свіжими овочами та фруктами з пе
реважним вмістом нетваринних жирів. Добова потреба в рідині 2,5–3 л за добу.
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6. Лікувальні фізичні реабілітаційні вправи мають бути щоденними з час
тотою щонайменше тричі на день, тривалістю не менше 30 хвилин за індивіду
альною програмою реабілітації.
СУТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ – У ВІДНОВЛЕНІ НАВИЧОК: ВІД
КОРИСТУВАННЯ ПРЕДМЕТАМИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ,
КОРИСТУВАННЯ СТОЛОВИМ ПРИЛАДДЯМ ПРИ
ПРИЙОМІ ЇЖІ Й ДО ПОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ НАВИЧОК
САМООБСЛУГОВУВАННЯ.
7. Кожні два тижні слід оцінювати індекс активності в повсякденному житті за
шкалою Бартел (дивись зразок № 3).
Знайте тривожні симптоми, щоб не упустити час для їх вирішення.
Більшість осіб, що перенесли інсульт, повертаються додому без проблем. Але
в деяких випадках певні ускладнення чи медичні проблеми все ж таки можуть
статися. Краще бути готовим до цього.
Нижче наведені попереджувальні ознаки деяких із ускладнень і проблем зі
здоров’ям, які можуть виникнути. Пацієнт з інсультом і його сім’я мають знати
про них і про те, що необхідно робити, якщо вони виникли.
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ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОТРЕБУВАТИ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ
СТАН

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ

ЩО РОБИТИ

Слабкість: раптова слабкість, оніміння
або поколювання в одній руці або нозі.
Проблеми з мовою: раптова тимчасова
втрата мови, або важко зрозуміти мову
(слова).
Негайно
Проблеми із зором: раптова втрата зо телефонувати
ІНСУЛЬТ
ру, особливо в одному оці, або двоїння в за номером
(повторний)
очах.
Головний біль: виникає раптовий важ
кий і незвичний головний біль.
Запаморочення: нестійкість або рапто
ві падіння, особливо, якщо є будь-який з
інших попереджувальних знаків.

103

Біль: раптовий дискомфорт або
біль, що не проходить після відпо
чинку. Біль може бути в грудях, ще
лепі, плечі, руці або в спині. Він може
проявлятись як печіння, здавлюван
ня, важкість, герметичність або тиск.
Негайно
У жінок біль може бути більш роз
телефонувати
СЕРЦЕВИЙ пливчастий.
за номером
Задишка: важке дихання.
НАПАД
Нудота: неприємні відчуття в живо
ті, блювання.
Пітливість: стає різко липка шкіра.
Страх: тривога, заперечення.
Ознаки можуть бути легкої або важ
кої форми, можуть з’являтися і зни
кати.

103
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Застійна
(хронічна)
серцева
недостат
ність

ВОПНЛ

Задишка в положенні лежачи, або про
кидання серед ночі від того, що не виста
чає повітря (важко дихати).
Набряклі щиколотки і /або ноги.
Раптове збільшення ваги.
Втома та / або втрата енергії.
Втрата або погіршення апетиту.

Дуже швидке чи дуже повільне дихання.
Поверхневе дихання.
Пневмонія Порушення свідомості або поведінки.
(запален Озноб або лихоманка.
ня легень) Біль у грудях.
Утруднене ковтання.
Блювання.

ім. академіка
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Зателефонувати
лікуючому
(або сімейному)
лікарю
Зателефонувати
лікуючому
(або сімейному)
лікарю або
за номером

103

Тромбо
емболія
легеневої
артерії

Кашель або дихання зі свистом.
Утруднене дихання, надзвичайно
швидке дихання.
Гострий біль у грудях.
Посиніння навколо рота.
Головокружіння.

Тромбоз
глибоких
вен ноги

Не розтирати, не
робити фізичних
вправ, обмежити
рухи ноги. Зателе
Біль, почервоніння, набряк, потеп
фонувати лікуючо
ління частини ноги, що відрізняється за
му (або сімейному)
виглядом від іншої ноги.
лікарю, зателефо
нувати за номером
103, або зверну
тись до лікарні.

Негайно
телефонувати
за номером

103

69

70

ВОПНЛ

ім. академіка

О. І. ЮЩЕНКА

Поради лікарів інсультного
відділення №22

ЩО СЛІД РОБИТИ ДЛЯ УСПІШНОГО ВИРІШЕННЯ
МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ
1. Не панікувати. Зберігати спокій, спробувати згадати хоча б один номер те
лефону і зробити телефонний дзвінок, щоб попросити про допомогу.
2. Звернутися по допомогу. Залежно від ситуації телефонувати за номером 103
або до свого сімейного лікаря. Бажано тримати ці номери поруч із телефоном.
3. Слідувати інструкціям. Часто лікар, медсестра або оператор служби швид
кої допомоги може надати інструкції по телефону. Бажано тримати аркуш па
перу поруч із телефоном, щоб записати надані інструкції.
Пам’ятайте, досягнення результату багато в чому залежить саме від ВАС, ша
новні родичі та доглядачі за хворими! Профілактичні заходи, спрямованні на
запобігання розвитку повторного інсульту повинні тривати постійно, без пе
рерви, під пильним наглядом сімейного лікаря.

ПОРАДИ ОСОБІ, ЩО ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРИМ,
ЯКИЙ ПЕРЕНІС ІНСУЛЬТ (ПІКЛУВАЛЬНИКУ)
- Діліться своїми переживаннями з близькими друзями або з іншими пік
лувальниками, які можуть вас вислухати. Досвід показує, що це знімає внут
рішню напругу.
- Намагайтеся хоча б один раз на день спілкуватися на сторонню тему.
У вас має бути можливість говорити про більше, аніж про ваші проблеми та
проблеми вашого підопічного.
- Спробуйте розслабитися. Це може включати все – від прогулянки до чи
тання книги або прослуховування спокійної музики.
- Слідкуйте за поточними подіями і місцевими новинами заради роз
ширення свого світогляду, крім існуючої ситуації вдома. Інші інтереси
є важливими. Читання книг і перегляд фільмів може відволікати вас від ва
ших обов’язків по догляду за хворим.
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- Не намагайтеся все робити самостійно. Залучайте інших членів сім’ї,
друзів, спеціалізовані агентства. Не почувайтеся винними в тому, що ви не
виконуєте все досконало.
- Не відмовляйтеся від власних потреб. Задовільний психічний і фізичний
стан є важливим для піклувальника. Звертайте увагу на свою дієту, відпочи
нок і потребу у фізичних вправах.
- Вам необхідно відпочивати. Завдяки відпочинку ви матимете ресурс для
надання допомоги й підтримки хворому.
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Зразок № 1

ЛИСТОК КОНТРОЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
ДАТА

АРТЕРІА ЛЬНИЙ ТИСК

Поради лікарів інсультного
відділення №22

ВОПНЛ

Зразок № 2

ЛИСТОК ПРИЙОМУ ЛІКІВ
Дата / години
прийому
Ранок

Обід

Вечір
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Зразок № 3

ШКАЛА БАРТЕЛ
ФУНКЦІЯ

БА ЛИ

ОПИС

10

Виконується хворим самостійно; хворий здатен викори
стовувати будь-яке столове приладдя; тривалість прийо
мі їжі не порушена.

5

Потребує сторонньої допомоги (наприклад, для розрізан
ня харчових продуктів).

15

Виконується хворим самостійно (включаючи його здат
ність ставити крісло-візок на гальма і прилаштовувати на
свій розсуд підставку для ніг).

10

Необхідна мінімальна допомога. Або спостереження, або
нагляд.

5

Хворий може сісти, але потребує значної сторонньої до
помоги при переході з ліжка на крісло і навпаки.

5

Хворий може вмиватися, розчісуватися, почистити зуби,
поголитися (включаючи здатність користуватися розеткою
в разі використання електробритви).

10

Хворий самостійно користується туалетом або підклад
ним судном (самостійно знімає і надіває нижню білизну,
користується туалетним папером, зливає воду з бачка).

5

Потребує допомоги при утриманні балансу, вдяганні
нижньої білизни або користуванні туалетним папером.

Купання

5

Може самостійно кор истуватися ванною або душем.
Провести обтирання свого тіла губкою.

Підйом і спус
кання схода
ми

10

Виконує самостійно; може використовувати допоміжні
засоби.

5

Потребує допомоги або нагляду за виконаням цих дій.

Прийом їжі

Перехід з ліж
ка на індивіду
альний візок

Персональна
гігієна (догляд
за собою)

Користування
туалетом
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Хода

Вдягання та
роздягання

Контроль ви
порожнення
кишківника

Контроль се
човипускання

Загальна
кількість балів

ВОПНЛ

ім. академіка

О. І. ЮЩЕНКА

15

Самостійно проходить до 45 метрів; може використо
вувати допоміжні пристосування (за винятком колісних
ходунків).

10

Для того, щоб пройти 45 метрів, потребує сторонньої до
помоги.

5

Самостійна хода неможлива, але може самостійно вико
ристовувати інвалідний візок для подолання дистанції 45
метрів.

10

Виконує самостійно, сам зав’язує шнурки на взутті, закри
ває «блискавку» на одязі, використовує фіксуючі пристрої
або ортопедичні апарати.

5

Потребує допомоги, втім, 50 % завдання з одягання та
роздягання виконує самостійно.

10

Виконується хворим у повній мірі (за необхідності може
самостійно використовувати приймальник калових мас).

5

Виконується хворим не в повній мірі, або хворий потре
бує допомоги при користуванні клізмою чи приймальни
ком калових мас.

10

Виконується хворим у повній мірі (за необхідності може
самостійно користуватися сечоприймальником).

5

Виконується хворим не в повній мірі, або хворий потре
бує допомоги при користуванні сечоприймальником.
Пояснення результатів оцінки за шкалою Бартел:
межа коливання від 0 до 45–50 балів відповідає тяжкій
інвалідності хворого; 50–75 балів – помірна інвалідність;
75–100 балів – мінімальне обмеження або відновлення
неврологічної функції.

Родичі та ті, хто доглядають за пацієнтом, повинні відмічати досягнен
ня згідно з показниками, які описані в шкалі Бартел.

75

76

ВОПНЛ

ім. академіка

О. І. ЮЩЕНКА
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«Якщо ви любите те, що робите,
ви будете успішними».
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ВИСОЧАНСЬКА

ВИСОЧАНСЬКИЙ

Тетяна Григорівна

Олександр Вікторович
Лікар-невропатолог

Завідувачка відділення,
заслужений лікар України

МАТІЮК

Станіслав Іванович
Лікар-невропатолог

КАРПЕНКО

Наталія Василівна
Лікар-невропатолог

КОСТЕНКО

Тетяна Володимирівна
Лікар-невропатолог
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СІНІЦЬКА

ім. академіка

О. І. ЮЩЕНКА

СМОТРИЦЬКА

Надія Володимирівна

Людмила Віталіївна

Тетяна Володимирівна

ЩЕРБАНЮК

ПАНЕНКО

БАРТЮК

Лікар-невропатолог

Юлія Анатоліївна
Лікар-невропатолог

Лікар-невропатолог

Євгенія Володимирівна
Лікар-невропатолог

Лікар-невропатолог

Роман Сергійович
Лікар-невропатолог
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ФІЛИК

ЛИХА

Юлія Анатоліївна

Наталія Володимирівна

Ірина Павлівна

СОРОКА

САВЧУК

ЧИРКА

Лікар-невропатолог

Наталія Вікторівна
Лікар-невропатолог

Лікар-невропатолог

Альона Петрівна
Лікар-невропатолог

Лікар-невропатолог

Юлія Вікторівна
Лікар-кардіолог
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ЧИРКА

Юрій Леонідович
Лікар-нейрохірург

МАРІНА

Світлана Петрівна

ФОКІНА

Лікар-терапевт

Оксана Томашівна
Лікар-офтальмолог

ім. академіка
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ДЯЧЕНКО

Алла Степанівна

КРИВЕНКО

Галина Олексіївна
Лікар-рентгенолог СКТ

Логопед
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