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Застосування методу тромболізису при лікуванні інсультів є надзвичайно ефективним
11.09.2013
Впровадження так званої тромболітичної терапії, яка почала застосовуватися в Україні з 2003 року, дозволить щороку зберегти щонайменше 12
тисяч життів. Про це заявив директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Микола Хобзей
під час прес-конференції в інформаційному агентстві УНІАН.
«В Україні захворюваність на інсульт і смертність від нього стоїть на одному із перших місць – лише минулого року, за статистикою МОЗ, в Україні
було зафіксовано близько 120 тисяч випадків інсульту», – зауважив Микола Хобзей.
За його словами, тромболізис у нашій країні необгрунтовано виключається із неврологічної практики через погану обізнаність людей і
медперсоналу, не завжди оперативні дії бригад швидкої допомоги та відвертий спротив фармкомпаній, хоча препарати для застосування методу
тромболізису мають переважна більшість лікарень.
Завідуюча інсультного відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка Ющенка Тетяна Височанська наголосила, що смертність від
інсультів в Україні не лише посідає одне з перших місць, але й, на відміну від країн Європейського Союзу, вражає осіб працездатного віку. Як
пояснила лікарка, застосування методу тромболізису у перші три-чотири години після діагностування випадку інсульту дає чудові результати.
«Метод дуже надійний, він – єдиний доказовий, що ішемічний інсульт можна вилікувати. І якщо раніше не було такого вислову «одужати від
інсульту», то сьогодні він є», – переконана лікарка.
«В країнах ЄС метод тромболізису використовується у 20-25% випадках захворювання на інсульт, а в Україні – менше 1%», – розповів президент
Української медичної асоціації Вадим Арістов. В нашій країні, як і в країнах СНД в цілому, застосовуються методи, прийняті ще за часів СРСР, які
давно у розвинутих країнах визнані застарілими і неефективними, наголосив він.
Довідка:
Щоп’ять хвилин інсульт вражає українця, кожні 12 хвилин від нього помирають. Тромболізис – визнана у всьому світі методика розчинення тромбу,
що сприяє відновленню у хворого нормального кровотоку при інсульті і до 27% підвищує шанси хворого вижити й уникнути інвалідності. Методика
тромболізису (внутрішньовенне введення препаратів, що розчиняють тромби) – ефективний спосіб лікування інсульту, який дає найбільш швидке і
повне відновлення порушених неврологічних функцій. Терапевтичне «вікно», протягом якого можна вдатися до тромболізису, становить всього
три години від початку захворювання. Саме тому вкрай важливо не пропустити перші симптоми недуги.
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