Світовий Білль про права людини, яка пережила інсульт
Як людина, яка пережила інсульт,
я маю право:
Отримувати якісну медичну допомогу:
• Швидке визначення діагнозу, що надасть змогу
для своєчасного лікування;
• Участь у моєму лікуванні на всіх його етапах (як у лікарні,
так і під час реабілітації) спеціалізованої команди фахівців;
• Належним чином скоординовані догляд та лікування;
• Доступ до лікування незалежно від матеріального
становища, статі, культурних особливостей чи місцевості,
де я мешкаю;
• Належне лікування відповідно до мого віку, статі, культури,
цілей та моїх потреб, що з часом змінюються

Отримувати необхідну інформацію
та бути підготовленим у питаннях інсульту
• Знати про прояви інсульту, щоб мати змогу їх розпізнати,
якщо у мене виникне інсульт;
• Отримати повну інформацію про те, що зі мною сталося,
та отримувати всі необхідні мені відомості щодо життя після
інсульту так довго, скільки мені знадобиться

Отримувати допомогу у відновленні
та реабілітації
• Отримати реальну надію на найбільш повне одужання,
яке тільки можливе зараз та в майбутньому;
• Отримувати психологічну та емоційну підтримку у тому
вигляді, який найбільшою мірою відповідає моїм потребам;
• Бути повноправним членом громади незалежно від
обмеження моїх можливостей, яке може виникнути;
• Отримувати необхідну допомогу (грошову чи іншу), щоб
забезпечити догляд за мною протягом тривалого періоду;
• Отримувати допомогу, щоб повернутися до роботи або до
іншої діяльності, у якій волітиму брати участь після інсульту;
• Мати формальну та неформальну підтримку, що сприятиме
забезпеченню доступу до необхідних послуг та служб;
• Підтримувати зв'язок з іншими пацієнтами, що пережили
інсульт, та їх піклувальниками, щоб отримувати та надавати
підтримку під час одужання після інсульту
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Світовий Білль про права людини, яка пережила інсульт
• Інсульт є провідною причиною смерті та вагомою причиною
інвалідності у розвинених країнах та країнах, що розвиваються. Щороку трапляється понад 17 млн. інсультів, і 6 млн.
людей йде з життя через цю хворобу. Новий інсульт відбувається кожні 2 секунди, вражаючи людей незалежно від віку
та статі.
• За цими числами стоять справжні людські життя.
• Попри жахливу статистику багато жертв інсульту не мають
доступу до лікування, реабілітації та соціального забезпечення, які б забезпечили максимальне відновлення здоров'я та
повернення до більш повноцінного, продуктивного та незалежного життя.
• Світовий Білль про права людини, яка пережила інсульт,
є важливим пріоритетом для Світової організації інсульту.
Ці права вказують на ті аспекти допомоги, що важливі для
ВСІХ пацієнтів, які перенесли інсульт, та їх піклувальників.
• Цей інструмент може бути використаний як окремими особами, так і цілими організаціями для обговорення з надавачами
допомоги при інсульті, урядами та їх установами питання про
те, що саме люди, які пережили інсульт, вважають найважливішим для власного одужання. Було продемонстровано, що
багато аспектів надання допомоги, які пацієнти після інсульту
вважають важливими, і які включені до даного документу,
зменшують ризик смерті або інвалідності внаслідок інсульту.
• Світовий Білль про права людини, яка пережила інсульт – це
не юридичний документ. Це вказівки щодо елементів допомоги при інсульті, які, на думку осіб, які пережили інсульт, та
членів їх родин, є важливими для досягнення найліпших результатів лікування та поліпшення досвіду, набутого у зв'язку з інсультом.
• Світовий Білль про права людини, яка пережила інсульт, був
створений групою пацієнтів, що перенесли інсульт, та їх піклувальників, що представляли всі регіони світу. Їх підтримувала значно численніша група пацієнтів та доглядальників,
їм також допомагали відповіді на запитання у спеціально
складеному опитувальнику, що надали тисячі представників
різних країн, культур та мов, щоб з'ясувати, які відмінності
існують у різних частинах земної кулі. Ці відповіді засвідчили, що те, що вважається дійсно важливим для одужання після інсульту, не залежить від місцевості, де живуть люди, які
перенесли інсульт.
• Проблеми, виявлені під час опитування, зазначені у Світовому Біллі про права людини, яка пережила інсульт, і розташовані у порядку значущості для пацієнтів та їх піклувальників.
• Ми сподіваємось, що цей інструмент допоможе зробити якісну медичну допомогу більш доступною пацієнтам з інсультом
в цілому світі.
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