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ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Шановні колеги!

У червні 2021 року побачили світ Настанови з фармакологічної підтримки ранньої моторної реабілітації після 
гострого ішемічного інсульту. Ці настанови були розроблені Європейською академією неврології та Європейською 
федерацією нейрореабілітаційних товариств. Це керівництво надає інформацію для клініцистів щодо наявної фар-
макологічної підтримки при втручаннях для нейровідновлення після гострого ішемічного інсульту.

Ґрунтуючись на доказовій базі, розробники знайшли достатньо доказів для того, що б рекомендувати 
Церебролізин та Циталопрам як додаткову терапію до стандартної моторної реабілітації пацієнтам після гострого 
ішемічного інсульту середнього та тяжкого ступеню. Ці лікарські засоби  рекомендовані для клінічного застосування 
для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту.

Знайомство з цими настановами лікарів-неврологів, реабілітологів, сімейних лікарів дасть змогу покращити по-
точні рекомендації з нейрореабілітації та  розширити терапевтичні можливості для тих, хто перенес інсульт.

З повагою,
Професор Тамара МІЩЕНКО


