Інсульт: врятувати можна кожного третього - одним уколом. Але... | Експрес - онлайн

28.10.13, 16:26

16 | 26 | 31

ГОЛОВНА

НОВИНИ

СПЕЦТЕМИ

СВІТОВІ НОВИНИ

ЛЬВІВСЬКІ НОВИНИ

ЦІКАВО

СПОРТ

ТЕХНОЛОГІЇ

АВТО

РЕКЛАМА

ПИШІТЬ

НОВИНИ
28 Жовтня 2013

Головна » Здоров'я

Інсульт: врятувати можна кожного третього одним уколом. Але...

16:16

11.09.2013 06:56

На новорічні свята українцям
пропонують сім днів офіційних
вихідних - з 1 по 7 січня.

Невчасність швидкої допомоги та необізнаність
лікарів щороку призводять до тисяч смертей від
інсульту. Із такою заявою до Мінохорони здоров’я

15:55

звернулися члени медичної асоціації. Запевняють –
із запровадженням інноваційної методики
розчинення тромбу можна буде рятувати до 12
тисяч життів на рік. Цей вид екстреної допомоги в
Європі застосовують у чверті випадків, тоді як в

Королевська пропонує
Азарову 7-денний
новорічно-різдвяний
"загул"

Брати Клички не знайшли
своєї школи, зате
зустрілися з
однокласниками
У минулі вихідні чемпіони світу в
суперважкій вазі брати Клички
побували в Казахстані.

канал.

Сайт замовлень квитків на
матч Україна-Франція не
впорався з навалою
вболівальників

Раптова втрата мови чи зору, обмеження руху кінцівок, запаморочення, головний

В Україні зупинили продаж квитків
на матч Україна-Франція
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Україні цей показник – менше відсотка, розповідає 5

біль та нудота – перші ознаки інсульту.
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Недужий Анатолій дізнався про це на 29-му році життя. Минулого четверга у хлопця
паралізувало ліву частину тіла. Анатолій Опольський: «Відняло в мене ногу
спочатку, потім руку. Втратив свідомість. Зараз – все отлічно. Сьогодні мене
виписують».

Внаслідок аварії легковик
відкинуло на 30 метрів.
14:54

Анатолію зробили тромболізис. Такий метод розчинення тромбу сприяє відновленню
нормального кровотоку. За статистикою, тромболітична терапія може врятувати
третину пацієнтів із інсультом. Решті може не підійти через високий тиск,
онкозахворювання чи запізнє звернення.

14:24

Наталія Карпенко, лікар інсультного відділення Вінницької психоневрологічної
лікарні ім. О. І. Ющенка: «Є спеціальні критерії відбору. Досить жорсткі. Не
кожному пацієнту можна проводити цю терапію. Тромболізис проводиться в
перші три години».
Вінниччина – всеукраїнський лідер у застосуванні тромболітичної терапії. Медики
тамтешньої психоневрологічної лікарні імені Ющенка навіть влаштовують тренінги для
бригад швидкої. Тетяна Височанська, завідувач інсультного відділення
Вінницької психоневрологічної лікарні ім. О. І. Ющенка: «Цих нарад на швидкій
допомозі ми проводили п’ять-шість. Обов’язково треба брати інформовану згоду у
родичів».
Торік в Україні зафіксували майже 120 тисяч інсультів, і лише у двох сотнях
випадків зробили тромболізис. Така мала кількість – результат неосвіченості
бригад швидкої та лікарів, переконані у медичній асоціації. До того ж – збільшення
інсультів на руку фармкомпаніям.
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поговорити з Захарченком,
що зняла і двері, і міністра
Мультик 11-річної українки
визнали найкращим в
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У Вайлдера сподіваються,
що Кличко-старший
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Вадим Аристов, президент Української медичної асоціації: «120 тысяч случаев в
год – это колоссальный рынок для фармкомпаний и многие из них, к сожалению, ещё
с 80-х годов очень сильно укрепились в Украине».
Для проведення новітньої терапії необхідно зробити укол тромболітику. Його
вартість – десять тисяч гривень. Ін’єкціями профільні установи забезпечені,
переконують у Мінохорони здоров’я.

ВАЗ-2106 невдало
спробував проскочити
перед 25-тонним
бензовозом
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держдачі. Йому обіцяють
в'язницю, а він просить не
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Бекхем із сином потрапили
у ДТП
У машині разом зі спортсменом
знаходився його старший син
Бруклін.
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Микола Хобзей, директор Департаменту реформ та розвитку медичної
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достатньої потужності спеціалізованих інсультних відділень, які б були оснащені
сучасним обладнанням».

+ Інші відео-записи

СПОРТ
Брати Клички не
знайшли своєї
школи, зате
зустрілися з
однокласниками

12 мільйонів українців страждають на гіпертонію. У зону ризику потрапляють
близько 60% дорослого населення. Пенсіонер Валентин Горбач перший інсульт
переніс у березні, другий – нещодавно. Зробити тромболізис чоловікові не встигли.
Валентин Горбач: «Відняло ліву руку. Ну і тут обличчя. Корочє говоря, получається
дитяча безпорадність».
Пацієнтів, які одразу після нападу звернулися до лікаря, громадські діячі закликають
вимагати проведення тромболітичної терапії, а у разі необґрунтованої відмови –
скаржитися до МОЗ.
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ІНШІ НОВИНИ НА СХОЖУ ТЕМУ:

11 тисяч вагонів... медичних відходів щороку накопичуються в Україні
Лікарі їздять на "металобрухті", бо МОЗ закупив некондиційні "швидкі" у
донецьких друзів Бахтєєвої

однопартійців"
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76% хворих українців помирають, так і не дочекавшись "покращеної"
швидкої
У кожного третього українця - атеросклероз. Інфаркти й інсульти взялися за
20-річних
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Зі швидкістю 220 км на секунду.
Євросупутник Ґая створить
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Україна першою в СНД дозволила лікування стовбуровими клітинами (відео)

Подібної карти в
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Благодаря Минздраву программы развития, например по
тромболизису стали реальны! Такие реформы способствуют
развитию отрасли и благоприятно влияют на ее дальнейшее
формирование.
1

Відповісти
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Глинтвейн

• 2 місяця тому

Реформы всегда предполагают сопротивление. Это вполне
логично, что МОЗ при проведении реформы медицины уже
столкнулся и столкнется еще не раз и с нежеланием врачей что-то
менять, и с воздействиями со стороны лоббистов и международных
фармацевтических гигантов. Все начатое нужно доводить до конца,
потому что бросать на полпути - значит разрушить еще больше.
Поэтому Минздрав идет вперед и постепенно внедряет в жизнь все
пункты реформы.
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