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ІНСУЛЬТ МОЖЕ СТАТИСЯ В БУДЬ-КОГО У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС
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1. Кампанія Всесвітньої організації по боротьбі з інсультом. http://www.world-stroke.org/advocacy/world-stroke-campaign

2. MacKay J, Mensah G. WHO, 2004. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/atlas/en/#
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Інсульт - це серйозна проблема системи охорони 
здоров'я



Інсульт потрібно лікувати як невідкладний 

стан

▪ Гострий інсульт потрібно розглядати як стан, що потребує 

такої ж невідкладної допомоги, як гострий інфаркт міокарду.

▪ Співробітники служби швидкої допомоги або лікарі 

невідкладної допомоги, направленні по виклику, можуть з 

упевненністю розпізнати симптоми інсульту.

▪ Консультація лікаря первинної медико-санитарної допомоги* 

майже вдвічі збільшує час від початку інсульту до прибуття в 

лікарню.

Kothari et al. Stroke 1995;26:937-941.

Kothari et al. Stroke 1995;26:2238-2241.

Kaste et al. Cerebrovasc Dis 2000;10(Suppl 3):S1-S11.

* До лікарів первинної медико-санітарної допоги відносяться лікарі загальної практики, а не 

лікарі, що вперше побачили пацієнта.



Складові успіху лікування інсульту:

▪ первинна профілактика інсульту;

▪ вчасне розпізнавання симптомів та реакція на них;

▪ професіоналізм та оперативність швидкої допомоги;

▪ госпіталізація в спеціалізоване відділення;

▪ лікування згідно затверджених протоколів;

▪ догляд, рання та наполеглива реабілітація;

▪ оптимальна вторинна профілактика.
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1. Kothari R, et al. Stroke 1995;26:937-941.

2. Kothari R, et al. Stroke 1995;26:2238-2241.

3. Kaste M, et al. Cerebrovasc Dis 2000;10(Suppl 3):S1-S11.

ВИЯВИТИ СИМПТОМИ 

ІНСУЛЬТУ

ВЖИТИ ВІДПОВІДНИХ 

ЗАХОДІВ

ВИЗНАЧИТИ СИМПТОМИ 

ІНСУЛЬТУ

ПРІОРИТЕТНО 

ВІДПРАВИТИ ШМД

ОПЕРАТИВНА ОЦІНКА ТА 

СТАБІЛІЗАЦІЯ

ПРІОРИТЕТНО ПЕРЕДАТИ 

ДО ПРОТИІНСУЛЬТНОГО 

ЗАКЛАДУ

ПОПЕРЕДНЄ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЛІКАРНІ

ПЕРШОЧЕРГОВА 

КЛАСИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА ТА 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ІНСУЛЬТНА БРИГАДА

ТОЧНА ДІАГНОСТИКА

ВІДПОВІДНЕ ЛІКУВАННЯ

ГРОМАДСЬКІСТЬ

КОЛЛ-ЦЕНТР 
(ДИСПЕТЧЕРСЬКА) 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ

ІНСУЛЬТНИЙ БЛОК
НЕВІДКЛАДНІ

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

ПРІОРИТЕТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ

Невідкладне лікування інсульту залежить від 
ланцюжка з 4-х стадій



Необхідно діяти швидко → 

втрата часу – втрата мозку!

Етап  «ПАЦІЄНТ»:

▪ На цьому єтапі головним завданням є 
розповсюдженння знань щодо перших ознак 
інсульту серед населення. 

▪ Кожна людина може стати свідком  інсульту та 
надати вчасну допомогу!  

▪ Освітні програми допомагають скоротити час  на 
роздуми щодо виклику бригади «Швидкої 
допомоги». 
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День боротьби з інсультом  
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Основні завдання догоспітального 

етапу:

▪ встановлення попереднього 

діагнозу інсульту;

▪ проведення комплексних невідкладних 

заходів на місці;

▪ термінова госпіталізація хворого (пріоритет  -

Спеціалізоване відділення)



Професіоналізм та 

оперативність швидкої 

допомоги
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Мета №1 для ШМД

ШМД Є ТОЧКОЮ ПОДАЛЬШОГО МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ
ЇХ ОСНОВНОЮ МЕТОЮ Є ВИЗНАЧИТИ ПІДОЗРЮВАНИЙ ІНСУЛЬТ 

ТА ЗАПУСТИТИ ПРИСКОРЕНУ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ ІНСУЛЬТУ
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МЕДИЧНІ ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ВІДІГРАЮТЬ ВАЖЛИВУ

РОЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ ПОТЕНЦІЙНОГО ІНСУЛЬТУ Й ВІДПРАВЦІ

БРИГАДИ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ БЕЗ ЗВОЛІКАННЯ1

ДОСТУПНІ ПРОТОКОЛИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИМПТОМІВ 

ІНСУЛЬТУ 

РОЛЬ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ

*див. 
примітки

1. Jauch EC, et al. Stroke 2013;44:870-947.

2. Acker JE, et al. Stroke 2007;38:3097-3115.

ДИСПЕТЧЕРИ МОЖУТЬ 
ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ

ДО 80% ВСІХ
ВИКЛИКІВ ЩОДО ІНСУЛЬТУ, 

ЯКЩО ЗГАДАНО 
СПЕЦИФІЧНІ СЛОВА2*



ОЗНАКИ ІНСУЛЬТУ
Існує доволі простий, але надійний тест для діагностування

инсульту - тест FAST (дозволяє діагностувати інсульт в 80%

випадків).

У - Улыбка - несимметричная;

Д - Движение - поднять одновременно вверх обе руки, одна будет
подниматься медленнее и ниже;

А - Артикуляция - произнести слово "артикуляция" или несколько фраз -
после инсульта дикция нарушается, речь звучит заторможено;

Р - Решение - если вы обнаружили нарушения хотя бы в одном из
пунктов (по сравнению с нормальным состоянием) - пора принимать
решение и дообследовать больного в условиях специализированного
отделения

F.A.S.T. - У.Д.А.Р.



Етап   «Диспетчер ШМД»:

▪ Питання диспетчера тому, хто телефонує: 

1. Вік ____

2. Чи може хворий водночас підняти  2 руки ( Так Ні)

3. Чи є порушення мови ? (Так Ні)

4. Точний час початку симптомів_________

▪ Поради диспетчера :

1. Створіть  пацієнту комфортні   умови.

2. Не давайте пацієнту їсти та пити.

3. Знайдіть медикаменти, які пацієнт отримує,   та  пригот\уйте їх  до прибуття  
бригади ШМД.

4. Не залишайте  пацієнта без догляду! 

Необхідно діяти швидко

Втрата часу  – втрата мозку!

Т е р м і н о в е  направлення  бригади  ШМД до  пацієнта 

з  підозрою   на  Г П М К



Основні завдання 

догоспітального етапу:

▪ встановлення попереднього діагнозу 

інсульту;

▪ проведення комплексних 

невідкладних заходів на місці;

▪ термінова госпіталізація хворого (пріоритет  -

Спеціалізоване відділення)



Що 

потрібно робити 

на догоспітальному етапі 

?



Найбільш ефективні підходи на етапі «Бригада ШМД»:

Важливо! Пацієнти з ознаками ГПМК можуть бути признаними 
«кандидатами на проведення ТЛТ» ще на догоспітальному етапі

Що повинен зробити лікар?

1. Встановити точний час початку перших симптомів або  точний 
час, коли симптомів ще не було

2. Зібрати анамнез життя: 

 Наявність АГ, цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, 
порушення мозкового кровообігу в анамнезі

 Уточнити чи виконувались хірургічні втручання протягом останніх 3 місяців

 Зібрати медикаментозний анамнез (які медикаменти приймає пацієнт, 
особливо потрібно звернути увагу на лікування антикоагулянтами і 
антитробмоцитарними препаратами)

Необхідно діяти швидко

Втрата часу  – втрата мозку!

При проведенні обстеження і діагностики у пацієнтів з підозрою на ГПМК, 

необхідно максимально зберігати час «вікна терапевтичних можливостей»



Що повинен зробити лікар ШМД (продовження)?

3. Провести фізикальне обстеження

 Оцінити життєвоважливі функції організму -- дихання, кровообіг по алгоритму 
АВСDЕ

 Оцінити ключові елементи соматичного статусу (аускультації серця і легень, 
пальпації живота)

4.  Оцінити неврологічний статус пацієнта:

 Рівень свідомості  - шкала ком Глазко

 Ознаки інсульту по шкалі FAST (обличчя-руки-мова-час) (УДАР)

5. Визначити інші порушення соматичного статусу

6. Лабораторні обстеження (глюкоза крові)

7. Інструментальні обстеження (артер.тиск температура, ЕКГ)

Необхідно діяти швидко

Втрата часу  – втрата мозку!

При проведенні обстеження і діагностики у пацієнтів з підозрою на ГПМК, 

необхідно максимально зберігати час «вікна терапевтичних можливостей»



Основні завдання догоспітального 

етапу:

▪ встановлення попереднього діагнозу 

інсульту;

▪ проведення комплексних невідкладних 

заходів на місці;

▪ термінова госпіталізація хворого 

(пріоритет  - Спеціалізоване 

відділення)



Необхідні дії лікаря БШД

▪ Транспортування пацієнта з припіднятим на 30 

градусів головним кінцем

▪ Стандартні методи для профілактики аспірації ( 

розщібнути комір, виключити запрокидування голови, 

зняти зубні протези)

▪ Проведення оксигенотерапії (при порушенні 

свідомості, зниженні сатурації менше 95%)

▪ Забезпечення венозного доступу

▪ Контроль АТ 

НЕ проводиться корекція АТ при виявленні САТ≤ 220 

мм. рт.ст. і/або  ДАТ ≤ 120 мм. рт.ст.



Медикаментозна терапія на етапі ШМД 

▪ Контроль АТ(корекція в обмежених випадках)

▪ Інфузійна терапія (0.9% sol. NaCl)

▪ Корекція рівня глюкози  

▪ Протисудомна терапія (діазепам, магнія сульфат) 

Не рекомендовані і протипоказані:

1. Фуросемід (можливе різке зниження АТ і поглиблення ішемії 

головного мозку)

2. Розчини глюкози, колоїдні розчини для інфузійної терапії

3. Нейропротекторні і ноотропні препарати, препарати янтарної 

кислоти - не доведена ефективність



Хто є кандидатом на проведення 

тромболітичної терапії?
▪ Вік від 18 до 75 років в межах терапевтичного вікна до 3 годин ( 

1,5 резервного часу терапевтичного вікна  залишається для 
обстеження та стабілізації стану пацієнта;

▪ Дозволений період до 4,5 годин використовують в окремих 
спеціальних випадках;

▪ Вірогідний ішемічний характер інсульту

▪ Відсутність онкопатології та декомпенсації соматичних 
захворювань

▪ Кандидат на проведення тромболітичної терапії 
транспортується в обласне інсультне відділення згідно 
попередньої телефонограми безпосередньо лікаря ШД, 
сімейного лікаря (фельдшера)



Госпіталізація 

в спеціалізоване відділення.

Чому?



Чому потрібно траспортувати пацієнта

в обласне інсультне відділення ?

▪ Наявність: 

- СКТ 24/7,  

- тромболітика,

- фахівців тромболітичної терапії.

▪ Але фахівці інсультного центру обов*язково повинні 

бути попереджені службою ШД про пацієнта –

«кандидата на ТЛТ», який  знаходиться в межах  «вікна  

терапевтичних можливостей»



За даними доказової медицини:

Зменшення ризику смерті та залежності від cторонньої 
допомоги залежить від:

▪ - перебування в stroke unit    - 46% 

▪ - тромболітична терапія – 11-12% 

▪ - застосування аспірину – 6%



Лікування  інсульту 

найбільш перспективне в умовах 

специалізованого інсультного ідділення

Мультидисциплинарна команда 

1. Повноцінний догляд за пацієнтом 

2. Своєчасна корекція  життєвоважливих 

показників та попередження ускладнень

3. Рання реабілітація та рання вертикалізація

4. Рекомендації по вторинній 

профілактиці інсульту



Особливості роботи 

обласного інсультного відділення

• Є обласним відділенням. 

• Працює в складі обласної психоневрологічної 

лікарні в мінімальному наборі необхідних відділень 

(не багатопрофільної лікарні).

• Надання допомоги пацієнтам з ГПМК  - мешканцям 

області та міста ( в випадку проведення 

тромболітичної терапії).

• Міська “швидка допомога” не підпорядкована 

діяльності обласного закладу,



Вінницький обласний департамент охорони здоров’я і курортів 

cпільно з 

Вінницьким національним  медичним університетом ім.Пирогва М.І. 

і обласним інсультним відділенням запровадив

медико-освітню школу:

Боротьба з цереброваскулярними захворюваннями. 

Профілактика інсультів: необхідність і реалії 



▪ Мета заходу:

- Зміна маршруту пацієнтів – кандидатів на 

тромболітичну терапію;

- Лікування пацієнтів з ГПМК згідно протоколу МОЗ 

України;

- Вторинна профілактика інсульту.

▪ Слухачі: 

- лікарі та фельдшера “швидкої допомоги”;

- сімейні лікарі,  фельдшера амбулаторій;

- лікарі  ЦРЛ.



Налагоджена система телефонного зв*язку 
з первиною ланкою (фельдшер, сімейний лікар) 

та лікарями ШД

Телефонограма від медичного 

працівника “першого контакту” –

черговому лікарю –неврологу 

обласного інсультного відділення про 

кандидата на тромболітичну терапію.



Телефонограма : Дата / час Район ___/__ 20__р.     __год. __хв.

▪ Хто телефонує фельдшер/лікар  ШД, сімейний лікар,лікар-невролог ЦРЛ  

▪ Пацієнт: ПІБ, вік, стать, вага 

▪ Дата / час початку епізоду ШКГ / АТ 

▪ Основні  симптоми: Порушення мови 

Геміпарез Головний біль       

Порушення зору  Судомний напад  

▪ Супутня патологія:    Онкопатологія    

Цукровий діабет     

Серцева недостатність 

Когнітивні розлади 

▪ Рішення чергового лікаря 22 відділення :  

Кандидат на тромболітичну терапію  

Госпіталізація в 22 відділення 

Госпіталізація в ЦРЛ                

▪ Причина відмови:   вік,  декомпенсація,  нетранспортабельний, 

більше 1 доби   

відмова родичів 

▪ Консультація



Що дала зміна маршруту пацієнта?

▪ після 

телефонограми та  

узгодження з 

черговим лікарем 

пацієнт 

транспортується в 

інсультне відділення 

№22 без огляду 

неврологом ЦРЛ

 збільшилась 

кількість 

пацієнтів, 

доставлених в 

терапевтичне 

вікно



2014р - 126 пацієнтів доставлено в  “терапевтичне  
вікно”, 

виконано 29 (23%) процедур тромболізису.

2015р. - 211 пацієнтів доставлено в “терапевтичне 
вікно” ,  

виконано  61 ( 28,9 %) процедуру тромболізису .

райони – 45 процедур ( 16 районів), 

м. Вінниця – 16 процедур.

2016р.  - 296 пацієнтів доставлено в “терапевтичне 
вікно»,   

виконано 84 ( 28,3%) процедури тромболізису.

Райони - 58 процедур (18 районів ),  

м. Вінниця – 26 процедур. 





Підсумок

Вчасно проведена тромболітична терапія (та  

інші методи лікування, розпочаті в ранні терміни) 

пацієнту в спеціалізованому інсультному центрі

дозволяє:

- зменшити летальність

- зменшити загальну смертність

- зменшити інвалідність

- зменшити затрати, повязані з лікуванням паціента на 

всіх етапах медичноі допомоги



Робочий телефон  обласного 
інсультного відділення   -

0432 - 507 -941

моб.тел. 

096 – 44 – 51 - 426.

ц і л о д о б о в о



Дзвінки ШД 

в обласне інсультне відділення (6 міс 2017 

р.)

▪ Вінниця 85/54/15

▪ Бар 11/7 /1                                                                              

▪ Бершадь 0/0/0

▪ Вінницький р-н 16/14/6

▪ Гайсин 20/2 /0

▪ Жмеринка 35/11/1 

▪ Іллінці 34/3/1

▪ Калинівка 79 /11/2

▪ Козятин 12 /6 /1 

▪ Крижопіль                   2/1/0

▪ Липовець 20/10/1

▪ Літин 10/4 /1

▪ Мур.Курилівці 0/1/0

▪ Мог –Подільський      0 /0 /0

▪ Немирів 14 /3 /1

• Оратів 4/1 / 1

• Піщанка 0/0/0

•Погребище                  5/2/0

• Теплик                         0/0/0

• Тиврів 23/6 /2

• Томашпіль 3/1/0

• Тростянець 8/2/0

• Тульчин 34/8/ 3

• Хмільник 15/8/ 3

• Чернівці 1/1/0

• Чечельник        0/1/0

• Шаргород 14/4/2

• Ямпіль 3/2 / 1



Для многих пациентов на 
Украине инсульт является 
фатальным диагнозом. Запуск 
проекта в стране с 
общенациональной 
процедурой реканализации при 
инсульте не превышает  1%, 
что не может обескураживать. 
Даже при недавних усилиях по 
повышению уровня 
информированности и лечения 
инсульта уровень помощи по-
прежнему остается в целом 
непоследовательным. Это за 
исключением одного 
маленького города в 260 км к 
юго-западу от Киева под 
названием Винница.



ESOC 2017

Протягом трьох днів (16-18 травня 2017 р.) у
Празі (Чехія) на третій конференції Європейської
інсультної організації (ESO) лікарі-спеціалісти у

галузі інсультології обговорювали основні
досягнення в наданні допомоги хворим із
церебро-васкулярними захворюваннями. У

конференції взяли участь 4000 делегатів з понад
100 країн, серед яких Великобританія, 

Німеччина, Іспанія, Нідерланди, США, Швеція, 

Австрія, Франція, Швейцарія, Італія, 

представлено 1800 доповідей.

Україну представляли: проф. Московко С.П. 

(Вінниця), проф. Міщенко Т.С. (Харків), проф. 

Поліщук М.Є. (Київ), проф. Гриб В.А. (Івано-

Франківськ), Лебединець В.В. (Харків), Гук А.П. 

(Київ), Фломін Ю.В. (Київ), Чемер Н.М. (Київ), 

Гуляєва М.В. (Київ), Гуляєв Д.В. (Київ), 

Височанська Т.Г. (Вінниця), Муратова Т.М. 

(Одеса), Храмцов Д.М. (Одеса).

Нагорода за прагнення досконалості (Spirit of 

Excellence Award):

Номіновано понад 25 кандидатів з 10 країн, 

учасників ініціативи Angels (Франція, Італія, 

Іспанія, Португалія, Україна, Польща, Румунія, 

Чехія, Словаччина, Росія). 

Нагороджено:

проф. Московко С.П. (Вінниця, Україна)

проф. Роберт Микулик (Брно, Чехія)



проблеми:
• Чітке з*ясування часу та обставин початку виникнення епізоду.

• Втрата часу при зміні карети “Швидкої допомоги” при 
транспортуванні пацієнта – кандидата на тромболізис.

• Блок інтенсивної  терапії завжди перегружений,  потрібна 
вчасна евакуація важких пацієнтів за місцем проживання 
(додому або в ЦРЛ). 

• Куди транспортувати пацієнтів з обласною пропискою, які 
мешкають в м. Вінниці?

• Збільшується кількість самозвернень, що є результатом 
недоліку інформованості населення на місцях.  

• Вступ пацієнтів в обласне інсультне відділення  здійснюється 
тільки згідно попередньої телефонограми від медичних 
працівників, а не  після візиту родичів  у відділення !!!    



ВСТУП
і ВИКЛИК

ПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ

ВИКЛИК ТА
ВІДПРАВКА

ДОГОСПІТАЛЬНА 
ОЦІНКА

ПОВІДОМЛЕННЯ ЛІКАРНІ 
ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Підсумок

Jauch E, et al. Stroke 2013;44:870-947.

ШМД ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА СЛІДУЮЧЕ:

РОЛЬ ШМД ПРИ ГОСТРОМУ ІНСУЛЬТІ Є КРИТИЧНОЮ ДЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ

ШВИДКЕ РЕАГУВАННЯ НА ІНСУЛЬТНИЙ ДЗВІНОК

МІНІМІЗАЦІЯ ДОГОСПІТАЛЬНИХ ЗАТРИМОК

СТАБІЛІЗАЦІЯ СТАНУ ПАЦІЄНТА

ШВИДКА ОЦІНКА ІНСУЛЬТУ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ПОЯВИ СИМПТОМІВ

ТРАНСПОРТУВАННЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО ІНСУЛЬТНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ ІНСУЛЬТНОЇ БРИГАДИ СТАЦІОНАРУ

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТОМ ЗА СТАНДАРТИЗОВАНИМИ
ПРОТОКОЛАМИ НА ШЛЯХУ ДО ЛІКАРНІ





Тільки співпраця 

приведе до гарного результату!




