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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтувння  та  емпіричне  дослідження  емоційно-вольової

сфери особистості з судинними захворюваннями головного мозку.

Судинні захворювання головного мозку залишаються однією з актуальних

проблем  психології,  що  зумовлено  перш  за  все  їх  поширеністю,  а  також

високими показниками смертності.  Зокрема, цереброваскулярні захворювання

складають від 30 % до 50 % хвороб серцево-судинної системи. На кожні 100

млн. жителів припадає біля 500 тис. інсультів і церебральних судинних кризів

на рік.  За даними ВООЗ, смертність від інсультів складає 12-15 % загальної

смертності, тобто займає провідне місце після захворювань серця та злоякісних

пухлин.  Через  рік  після  інсульту  вмирає  50  % хворих,  40 % –  залишаються

стійкими інвалідами і лише 10 % повертаються до трудової діяльності.  Тому

питання  профілактики та  лікування  судинних захворювань  нервової  системи

мають не тільки медичне, а й велике соціальне значення.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  головний  мозок,  захворювання  мозку,  емоційно-

вольова  сфера,  характеристика  особистості,  судинні  захворювання,

психокорекція.
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