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Программа на сегодня:

Шукати

| Новини

детальніше...

За даними офіційної статистики МОЗ у 2012 році близько 120 тис.
мешканців України захворіли на інсульт.
Микола Хобзей розкриває свіжу статистику смертності від
мозкових крововиливів: більшість хворих на гіпертонію навіть не
здогадуються про хворобу та ризики, які несуть перепади тиску.
Методи порятунку після інсульту довготривалі, болісні, дорогі і
мало результативні, визнають самі медики, але до нових методик
ставляться недовірливо і дарма. Одна з них, тромболізис екстрене медикаментозне розчинення тромбу: методика, яка дає
від 30 до 80% врятованих пацієнтів.
На сьогоднішній день медикаменти для проведення тромболізису є
в усіх пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та місті Києві. Лікарі визнають: процедура
вимагає фахової підготовки та уваги.
Тетяна ЛІСОЧАНСЬКА, ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ: «Цей
тромболітик вводиться протягом години, весь цей час ми не
відходимо від пацієнта, ми спілкуємося з ним, ми вимірюємо
перші дві години кожні 15 хвилин артеріальний тиск».
Нажаль, в Україні тромболізис роблять тільки в 0.12% випадків
інсульту, в той час як у Європі цей показник становить від 15 до
24%. На даний момент впровадження новації штучно стримується
фармокомпаніями, адже впровадження тромболізису може знизити
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надприбуткову реалізацію нейропротекторів.
Вадим АРІСТОВ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ
АСОЦІАЦІЇ: «Вводить препараты из мозга телят или из крови
телят и надеяться, что это зона ишемии, куда не поступает из-за
тромба кровь, будет нуждаться меньше в кислороде - это такая же
фикция, как и вещи, которые еще в 19 веке прекратили».
Лікувальна методика вже не нова і частково практикується в
Україні з 2003 року, особливо досвідченими у тромболізісі стали
вінницькі лікарі. Препарат вартісний, втім для пацієнтів він
абсолютно безкоштовний. Головне, вчасно викликати швидку,
адже від початку мозкової катастрофи не повинно пройти більше
4.5 годин, бо тільки в цьому випадку лікування буде ефективним.
Катерина ЖУКОВА, Андрій ГРИЦАН – «Гамма новин»
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Телеканал «ГАММА» - перший цифровий телеканал України

Контакти:
Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 7
тел./факс: (044) 594-07-36, 594-07-38, 594-07-39

Канал «ГАММА» транслюється на 64-му ТВК (частота 818 МГц) у
цифровому форматі DVB-T у Києві, а також у кабельних мережах України
. Супутник: Amos 3 (4.0W), частота 11389 MHz, поляризація
горизонтальна, символьна швидкість 27500 ksymb/s, FEC=3/4
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