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Проблема мозкових інсультів (МІ) є однією з найбільш актуальних проблем сучасної клінічної 

медицини. 60-70% хворих, що вижили після перенесеного інсульту мають значний неврологічний дефіцит або 

потребують тривалого стороннього догляду. Тому в 2004 р. Всесвітня організація охорони здоров’я 

проголосила МІ всесвітньою глобальноюепідемією, яка загрожує життю и здоров’ю населеннясвіту. Проблема 

гострих порушень мозкового кровообігу є також провідною для населення України, де останніми роками 

зберігається тенденція до зростання захворюваності, інвалідності та смертності населення від МІ. Для 

планування і надання адекватної лікувально-профілактичної допомоги необхідне тривале, постійне вивчення 

епідеміологічних показників порушень мозкового кровообігу, регіональних особливостей факторів ризику, які є 

індикатором оцінки якості ії надання.   

Запорукою успішних результатів цієї роботи є взаємодія практичної ланки охорони здоров’я та 

науковців. 

Порівняльна оцінка показників захворюваності та смертності на ЦВХ Отримані дані свідчать про 

стабілізацію та покращення деяких показників: ранньої діагностики початкових проявів судинної патології, 

первинного виходу на інвалідність та смертність від ЦВХ, у тому числі в працездатному віці, по відновному 

лікуванні хворих на інсульт. Аналіз цих показників дав підстави стверджувати про покращання ситуації по 

області, дозволив виявити деякі «проблемні» райони та спланувати подальшу стратегію боротьби з МІ. 

На жаль ще залишаються стабільно високими показники поширеності та захворюваності на ЦВХ в       

В. Писарівському, Лебединському, Шосткинському районах. Це свідчить про недоліки в наданні медичної 

допомоги на ЦВХ на ранніх стадіях, що призвело до їх ускладнень - МІ. В цілому обласні показники 

захворюваності на МІ за останні роки є значно нижчими, чим в цілому по Україні. Проведені заходи по 

покращенню надання медичної допомоги з судинною патологією дали змогу покращити показники первинного 

виходу на інвалідність та смертність від ЦВХ. Смертність від МІ у 2009-2011 роках  склала відповідно 48,5; 

46,4; 50,0 на 100 тис. населення, що також є нижчим ніж в цілому по Україні (86,1 на 100 тис. населення) .  

Покращення цих показників та стабілізація інших є результатом проведення спланованої системи 

профілактичних заходів, що спрямовані на ранню діагностику початкових форм судинної патології головного 

мозку, відбиттям вдосконалення та взаємодії всіх ланок системи поетапного надання медичної допомоги 

хворим, первинної та вторинної профілактики МІ. За участюспівробітників кафедри проведені обласні 

конференції неврологів з питань профілактики та надання медичної допомоги хворим. Підготовлено та 

направлено в райони області та м. Суми інформаційні листи з проблем судинної патології: первинна та 

вторинна профілактика МІ, моніторування захворюваності на МІ, сучасні аспекти діагностики та лікування 

ішемічного МІ, неврологічне обстеження хворих при невідкладних станах.  

 


