KĀ SAMAZINĀT

INSULTA
RISKU

Aktīvas darbības, kuras var veikt ikviens
Insults
var piemeklēt ikvienu neatkarīgi no vecuma, taču jūs varat jau
šodien darīt daudz, lai uzlabotu savu veselību.

Insulta asociācija neuzņemas atbildību par kļūdām šajā tulkojumā vai
kļūdu radītajām sekām. Oriģinālā informācija šajā izdevumā uzskatāma
par pareizu tikai līdz norādītajam pārskatīšanas datumam.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā izdevumā pieejamā informācija neaizstāj
speciālista konsultāciju, ņemot vērā jūsu situāciju. Mēs cenšamies
nodrošināt precīzu un atjauninātu saturu, taču informācija laika gaitā
var mainīties. Insulta asociācija likuma noteiktajās robežās neuzņemas
atbildību par šajā izdevumā iekļautās informācijas izmantošanu vai
par jebkuras citas trešās puses sniegtās informācijas vai izdevumā
norādītajās mājaslapās pieejamās informācijas izmantošanu.

Kā samazināt insulta risku

INSULTS UN JŪS
Esmu par jaunu,
lai domātu par
insultu
Ceturtdaļa
insulta
gadījumu skar cilvēkus vecumā
no 18 līdz 65 gadiem, kuri sevi
uzskata par sportiskiem un
veselīgiem. Lai noskaidrotu, vai
jums ir insulta risks, pāršķiriet
2. lappusi.
Man jau ir daudz
gadu vai veselības
problēmas
Nekad nav par vēlu
samazināt insulta risku,
piemēram, sākot ievērot
aktīvāku dzīvesveidu un
veselīgāku ēdienkarti un
ārstējot esošos veselības
traucējumu. Pāršķiriet 4.
lappusi, lai uzzinātu par to
vairāk.
Man ir augsts
asinsspiediens
Augsts asinsspiediens ir
nozīmīgs faktors pusē visu
insulta gadījumu. Pāršķiriet
11. lappusi, lai uzzinātu par to
vairāk.
* (tranzitora išēmiska lēkme jeb mini insults)

Esmu smēķētājs
Smēķēšanas atmešana
ir labākais, ko varat
darīt savas veselības un ģimenes
labā. Pāršķiriet 5. lappusi, lai
uzzinātu par to vairāk.
Man vajadzētu
zaudēt svaru
Ja jums ir liekais svars,
tas liecina, ka jums jāapsver
insulta risks. Pāršķiriet 6.
lappusi, lai uzzinātu par to
vairāk.
Man ir bijis insults
vai TIL*
Ja jums jau bijis
insults vai TIL, jūs atrodaties
augsta riska grupā. Šajā
rokasgrāmatā
atradīsiet
noderīgus padomus, kas jums
var palīdzēt samazināt vēl viena
insulta risku un sniegt palīdzību
un atbalstu, lai jums nešķistu,
ka ar šo problēmu jātiek galā
vienatnē. Pāršķiriet 20. lappusi,
lai uzzinātu par to vairāk.
Pāršķiriet nākamo lappusi,
lai uzzinātu, kā insults var
ietekmēt jūsu dzīvi.
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INSULTS MAINA VISU
DZĪVI
Insults var piemeklēt ikvienu.
Insults tiek ārstēts arvien
veiksmīgāk, taču tas joprojām ir
galvenais invaliditātes cēlonis.
Izprotot, kas jūs pakļauj insulta
riskam, varat veikt aktīvas
darbības, lai samazinātu risku.

MINI ZINĀŠANU PĀRBAUDE:

Kas no turpinājumā norādītā
pakļauj jūs lielākam insulta
riskam?
a) Mana ģimene nāk no
Āfrikas/Karību jūras reģiona,
Indijas, Pakistānas vai
Bangladešas.

b) Insults ir skāris man tuvu
radinieku.

Ja pazīstat kādu, kurš varētu
būt riska grupā, kādēļ gan
neuzdāvināt šim cilvēkam šīs
rokasgrāmatas eksemplāru?

c) Man ir nedaudz
paaugstināts holesterīna
līmenis.

d) Es izdzeru vairāk nekā
sešas glāzes vīna vai
trīsarpus litrus alus katru
nedēļu.
Atbilde: Visas atbildes ir
pareizas!
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Ja kāda no atbildēm attiecas
uz jums, jūs atrodaties
paaugstināta riska grupā. Taču
nesatraucieties, jo varat daudz
darīt lietas labā, lai samazinātu
insulta iespējamību. Pāršķiriet
6. lappusi, lai uzzinātu vairāk.
Vai jūs prastu atpazīt insulta
pazīmes? Pāršķiriet 18. lappusi!

JŪSU INSULTA RISKS

GALVENIE INSULTA
RISKA FAKTORI
Vecums
Gadu gaitā artērijas dabiski
kļūst stingrākas, tādējādi
paaugstinot iespēju, ka veidosies
nosprostojumi. Taču jebkurā
vecumā varat veikt aktīvas
darbības, lai samazinātu insulta
risku, tādēļ iepazīstieties ar
veselīga dzīvesveida padomiem
4. lappusē.
Veselības problēmas

Ārsti ar vārdu “risks” saprot
jūsu iespējas saslimt. Insulta
risks dažādiem cilvēkiem
atšķiras atkarībā no unikāliem
faktoriem.
Riska faktorus veido jums
raksturīgās iezīmes, kā arī
dzīvesveids, piemēram, vecums,
esošās slimības, alkohola
lietošanas vai smēķēšanas
paradumi.

Insulta risku paaugstina arī
noteikti veselības traucējumi,
tostarp:
Augsts asinsspiediens;
Ātriju fibrilācija
(neregulāra
sirdsdarbība);
Diabēts vai
pirmsdiabēta stāvoklis;
Augsts holesterīna
līmenis.
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Ja jums jau bijis insults vai
TIL (mini insults), jums ir
lielāks risks pieredzēt insultu
arī nākotnē. Speciālisti var
jums sniegt padomus par to,
kā ārstēt jebkurus veselības
traucējumus, tostarp augstu
asinsspiedienu, kas var novest
pie pirmā insulta vai TIL. Vairāk
par to varat uzzināt 11. lappusē,
un izmēģiniet praksē arī
veselīga dzīvesveida padomus,
kas sniegti 7. lappusē.
Dzīvesveids
Insulta risku var paaugstināt
mūsu ikdienas paradumi,
tostarp:
Smēķēšana;
Liekais svars;
Pārmērīgs alkohola
patēriņš;
Mazkustīgs
dzīvesveids;
Neveselīga pārtika.

Ģimenes veselības vēsture

Insults var iedzimt arī ģimenē,
tādēļ konsultējieties ar savu
ģimenes ārstu, ja kādam jūsu
ģimenē bijis insults. Jums
iespējams būs jāveic noteiktus
testus un izmeklējumus, kā
arī jānoskaidro, kā samazināt
risku.
Etniskā piederība
Insults
biežāk
piemeklē
melnādainos
cilvēkus
no
afrikāņu vai Karību jūras
reģiona izcelsmes ģimenēm,
kā arī cilvēkus no Dienvidāzijas
valstīm, piemēram, Indijas,
Pakistānas un Bangladešas.
Ja jūs ietilpstat kādā no šīm
grupām, pastāv lielāka iespēja,
ka jums būs kāds no insulta riska
faktoriem, piemēram, diabēts
un augsts asinsspiediens.
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AKTĪVI SAMAZINIET
INSULTA RISKU

SMĒĶĒŠANAS
ATMEŠANA

Jūs varat samazināt
insulta risku, ievērojot
veselīgu dzīvesveidu.
Neatkarīgi no tā, vai runājam
par ēdienkarti, fiziskajām
aktivitātēm, smēķēšanu vai
alkohola patēriņu, – nekad nav
par vēlu izdarīt veselīgākas
izvēles!

Smēķēšana dubulto nāvējoša
insulta risku. Insulta risks
samazinās, tiklīdz atmetat
smēķēšanu.
Smēķēšanas
atmešana varētu būt viena
no labākajām lietām, ko
jebkad būsiet paveikuši savas
veselības labā, turklāt šajā
darbā jums pieejama palīdzība.

VĒRSIETIES PĒC
INDIVIDUĀLĀM
KONSULTĀCIJĀM

Smēķēšanu bieži aizstāj arī
ar e-cigaretēm (veipingu). Ecigaretes netiek rekomendētas,
taču tās var noderēt, atmetot
smēķēšanu.

Ņemiet
vērā,
ka
šajā
rokasgrāmatā ir sniegta tikai
vispārīga rakstura informāciju.
Jums vienmēr jāvēršas pie
speciālista, piemēram, ģimenes
ārsta vai farmaceita, lai
saņemtu tieši jums paredzētus
padomus par jūsu veselības
stāvokli un ārstēšanu.
Apmeklējiet
www.parsirdi.lv un
www.parholesterinu.lv, lai
uzzinātu informāciju par
veselīgu dzīvesveidu.

Ūdenspīpes filtrē tabakas
dūmus caur ūdeni, taču tās nav
nekaitīgas. Vienā ūdenspīpes
izmantošanas reizē smēķētājs
ieelpo
dūmu
daudzumu,
kas atbilst 100 parastajām
cigaretēm.

5

6

Kā samazināt insulta risku

SAMAZINIET
ALKOHOLA PATĒRIŅU
Regulārs pārmērīgs alkohola
patēriņš palielina insulta risku.
Apvienotās Karalistes veselības
uzraudzības iestādes veselības
risku samazināšanai iesaka
nedēļā nepatērēt vairāk par
140 ml alkohola, kā arī sadalīt
šo daudzumu vienmērīgi visas
nedēļas garumā. Šis limits ir
vienāds gan vīriešiem, gan
sievietēm.
Lai uzzinātu par ieteicamajiem
limitiem vai rastu atbildes, ja
esat noraizējušies par alkohola
patēriņu, apmeklējiet adresi
www.drinkaware.co.uk.

SAMAZINIET VIDUKĻA
APKĀRTMĒRU
Liekais svars palielina iespēju,
ka saskarsieties ar insultu,
tādēļ līdz ar svaru pieaug arī
veselības traucējumu risks.
Pārmērīgs svars ietekmē
ķermeni daudzos un dažādos
veidos,
tostarp
pieaug
paaugstināta
asinsspiediena
un 2. tipa diabēta risks (abi
veselības traucējumi ir saistīti
ar insultu).

Ja jūsu vidukļa
apkārtmērs pārsniedz
94cm (vīriešiem) vai 80cm
(sievietēm), iespējams,
jums ir liekais svars.
ĶMI (ķermeņa masas
indekss) nosaka, vai
jums ir augumam
atbilstošs svars. Jūsu
ĶMI jābūt mazākam par
25.
Ja
jums
ieteicams
nedaudz zaudēt svaru vai
vēlaties ievērot veselīgāku
dzīvesveidu, jums tas nav
jādara vienatnē! Tiešsaistē
pieejami noderīgi resursi,
piemēram,
www.parsirdi.
lv un www.parholesterinu.
lv, turklāt palīdzību var sniegt
arī vietējais farmaceits. Tāpat
atbalstu var sniegt ģimenes
locekļi un draugi, iedrošinot jūs,
iesaistoties veselīgos ēšanas
paradumos vai plānojot fiziskās
aktivitātes.
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VESELĪGA ĒDIENKARTE
Nav
nekādu
noslēpumu
par veselīgu un līdzsvarotu
ēdienkarti – jums jāatceras
tikai daži pamata ieteikumi.
Turpinājumā uzzināsiet mūsu
padomus.

PRAKTISKS ATBALSTS
VESELĪGAM UZTURAM
Ja jums ir invaliditāte vai
ierobežoti līdzekļi, dažkārt
iepirkšanās un ēdiena
gatavošana var sagādāt grūtības.
1. Samaziniet sāls patēriņu
Pārmērīgs sāls patēriņš var
paaugstināt asinsspiedienu, un
tas ir liels insulta riska faktors.
Mums visiem katru dienu
nepieciešams nedaudz sāls,
taču ne vairāk kā viens grams
(mazāk
nekā
ceturtdaļa
tējkarotes). Dienas laikā nekad
nevajadzētu uzņemt vairāk par
ēdamkaroti sāls (6 g).
Ja paši gatavojat ēst, varat
samazināt ēdienam pievienotā
sāls daudzumu. Lai piešķirtu
ēdienam izteiktāku garšu, tā
vietā izmantojiet garšvielas.

Liela daļa uzņemtā sāls ir
paslēpta ikdienas
pārtikas produktos,
tostarp maizē,
brokastu pārslās un
apstrādātos gaļas
produktos, piemēram,
šķiņķī. Liels daudzums
sāls pievienots
arī iepakotajos
produktos un ēdienos
līdzņemšanai.
Svarīgi:
Ja jums ir noteiktas veselības
problēmas, piemēram, nieru
darbības traucējumi, nesāciet
ievērot ēdienkarti ar īpaši zemu
sāls saturu, kamēr neesat
konsultējušies ar savu ģimenes
ārstu.
2. Mazāks tauku patēriņš
Ēdienkarte ar nelielu tauku
saturu var palīdzēt zaudēt lieko
svaru, tādējādi samazinot arī
insulta risku.
Jūs varat arī samazināt
holesterīna līmeni, uzņemot
ar pārtiku mazāk piesātināto
tauku un aizstājot tos ar nelielu
daudzumu nepiesātināto tauku.
Ja jums ir augsts holesterīna
līmenis, konsultējieties ar
ģimenes ārstu, kurš noteiks
ārstniecības kursu.

7

8

Kā samazināt insulta risku

Samaziniet cukura patēriņu
Pārmērīgs cukura patēriņš var
likt jums pieņemties svarā,
tādējādi paaugstinot insulta un
2. tipa diabēta risku.
Piesātinātie tauki bieži vien
ir tādi produkti, kas nezaudē
konsistenci istabas temperatūrā,
piemēram, sviests. Tie atrodami
tādos produktos kā siers, kūkas,
taukaina gaļa un desas, kā arī
kokosriekstu un palmu eļļa.
Nepiesātinātie tauki bieži ir eļļā,
piemēram, olīveļļā un sojas eļļā.
Tie atrodami arī treknās zivīs,
piemēram, lašos un sardīnēs,
kā
arī
tādos
pārtikas produktos
kā zemesriekstu
sviests, avokado,
rieksti un sēklas.
Gatavošanā mēģiniet aizstāt
piesātinātos taukus (sviestu
un kokosriekstu eļļu) ar
nelielu daudzumu olīveļļas vai
zemesriekstu eļļas.

Dienas laikā nevajadzētu uzņemt
organismā vairāk nekā 7 cukura
kubiciņus (30 g). Tas nemaz nav
tik daudz, ja ņemam vērā, ka
vienā skārdenē limonādes ir
vairāk nekā 9 kubiciņi cukura.

Tāpat kā sāls, arī cukurs ir
paslēpts daudzos ikdienas
pārtikas produktos, turklāt ne
tikai saldajos, jo arī sāļajos
produktos, piemēram, ceptās
pupiņās un kečupā, atrodams
liels daudzums cukura.
Lai
iemācītos
pamanīt
apslēpu cukuru, sāli un
taukus un uzzinātu veselīgas
receptes, apmeklējiet adresi
www.change4life.co.uk.
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3. Līdzsvarojiet ēdienkarti
Dienas gaitā mēģiniet apēst
kādu produktu no visām
turpinājumā
uzskaitītajām
pārtikas produktu grupām.
Vislabākā izvēle parasti ir
mājās gatavoti ēdieni, jo
tādējādi varēsiet pārliecināties,
ka tie gatavoti no svaigām
sastāvdaļām un tajos ir
ievērojami mazāk tauku, sāls un
cukura nekā gatavajos ēdienos,
kas nopērkami veikalā.

Augļi un dārzeņi: mēģiniet
katru dienu apēst piecus.
Atcerieties šo skaitu konservētu
vai sasaldētu augļu un dārzeņu.
Mēģiniet panāk, ka uz jūsu
šķīvja nonāk dārzeņi dažādās
krāsās. Tie var veidot aptuveni
trešdaļu jūsu dienas pārtikas.
Ogļhidrāti, piemēram, kartupeļi,
rīsi, maize un makaroni var
veidot apmēram trešdaļu
ikdienas ēdiena.

Olbaltumvielas varat uzņemt
ar liesu gaļu, zivīm un olām.
Olbaltumvielas atrodamas arī
tādos augu valstības produktos
kā žāvētas pupiņas, lēcas un
rieksti.
Piena produkti, piemēram,
piens, siers un jogurts,
nodrošina kalciju un palīdz
uzturēt
stiprus
kaulus.
Atcerieties par zemu tauku
sastāvu un izvēlieties produktus
ar samazinātu tauku saturu.
Tauki satur lielāko daudzumu
kaloriju uz vienu gramu, tādēļ
jums vajag pavisam nedaudz
tauku. Izvēlieties nepiesātinātos
taukus, piemēram, olīveļļu,
aizstājot tādus taukus kā
sviests un kokosriekstu eļļa,
kas
nezaudē
konsistenci
istabas temperatūrā.
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4. Uzņemiet vairāk
šķiedrvielu

Aizliegtu narkotisko vielu
lietošana

Ja izvēlēsieties ēdienus ar
paaugstinātu
šķiedrvielu
sastāvu, vieglāk zaudēsiet
svaru un samazināsiet diabēta
un sirds slimību iespējamību,
tādējādi samazinot
arī insulta risku.
Vairāk šķiedrvielu
viegli varat uzņemt
ar dārzeņiem un
augļiem. Izvēlieties
pilngraudu
produktus,
piemēram, maizi, makaronus
un rīsus. Ēdiet kartupeļus un
ābolus ar visu mizu. Ikdienā
uzņemto šķiedrvielu daudzumu
var veicināt arī ar auzām,
riekstiem un sēklām.

Cilvēki dažkārt lieto aizliegtas
narkotiskās vielas, nezinot,
ka tās izraisa insulta risku.
Tādas narkotikas kā kokaīns
paaugstina
insulta
risku
turpmākajās
dienās
pēc
narkotiku lietošanas. Citas
narkotiskās vielas, piemēram,
marihuāna,
heroīns
un
katas koks, arī ir saistītas ar
paaugstinātu insulta risku un
lielākiem mirstības rādītājiem
insulta gadījumā.

Rīšanas grūtības pēc insulta
Ja jums pēc insulta rodas
grūtības ar rīšanu, vērsieties
pēc palīdzības pie dietologa,
lai saņemtu padomus par to,
kā ieturēties, neradot draudus
veselībai. Dietologs sniegs
padomus par to, kā pagatavot
drošu un garšīgu ēdienu un
piedalīties ģimenes maltītēs.
Lai
uzzinātu
detalizētāku
informāciju,
iepazīstieties
ar mūsu rokasgrāmatu “Kā
pārvarēt rīšanas grūtības”.

ESIET PĒC IESPĒJAS
AKTĪVĀKI
Fiziskas kustības
palīdz samazināt
insulta
risku.
Izkustēšanās var
arī uzlabot jūsu emocionālo
labsajūtu, izdalot smadzenēs
vielas, kas liek jums justies
labāk.
Ja ikdienā vairāk izkustēsieties,
tas ievērojami uzlabos jūsu
veselību un labsajūtu.
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Dažiem
izkustēšanās
var
būt vienkārša pastaigāšanās
pa istabu, savukārt citi var
piedalīties fitnesa nodarbībās
vai nodoties dārzkopībai.
Aktīvs un veselīgs dzīvesveids
un esošo veselības traucējumu
ārstēšana var samazināt arī
sirds slimību, demences un
vēža risku.

KONTROLĒJIET SAVU
VESELĪBAS STĀVOKLI
Ja jums ir veselības traucējumi,
kas saistīti ar insultu, jūs varat
samazināt risku, ievērojot
noteikto ārstēšanās kursu.
Ja jums bijis insults vai TIL,
viens no labākajiem veidiem,
kā samazināt vēl viena insulta
risku, ir ievērot ārstu noteikto
ārstēšanās kursu.

AUGSTS
ASINSSPIEDIENS
Paaugstināts
asinsspiediens
novērojams
pusē
insulta
gadījumu, tādēļ tas ir vislielākais
insulta riska faktors.

Kas tas ir? Jūsu sirds
pumpē asinis asinsvados. Ja
asinis pārmērīgi spiežas pret
asinsvadiem, šo stāvokli dēvē
par “augstu asinsspiedienu” un
dažkārt arī par hipertensiju.

Kādēļ tas paaugstina risku?
Augsts asinsspiediens var
izraisīt trombu veidošanos vai
asiņošanu smadzenēs. Augsts
asinsspiediens palielina arī
sirdstriekas, demences un
nieru mazspējas risku.
Kā varu uzzināt, ka man tas
ir? Lielākoties tam nav nekādu
simptomu,
tādēļ
regulāri
pārbaudiet savu asinsspiedienu.
Asinsspiediena
mērīšanas
ierīces var iegādāties, taču
asinsspiedienu bez maksas
var pārbaudīt arī lielākajā daļā
aptieku un daudzos lielveikalos.
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Jūsu
ģimenes
ārstam
asinsspiediena
mērīšanas
iekārta var atrasties arī
uzgaidāmajā telpā.
Ko es varu darīt lietas labā?
Ja jums diagnosticēts augsts
asinsspiediens, par labu nāks
veselīgas izmaiņas dzīvesveidā,
taču var būt vajadzīga arī
ārstēšana. Ja jums izraksta
tabletes, tās nepieciešams
lietot regulāri.

ĀTRIJU FIBRILĀCIJA
(ĀF)
Ja jums ir neārstēta ātriju
fibrilācija (ĀF), jums ir līdz pat
piecām reizēm lielāks insulta
risks, turklāt AF gadījumā
insults var būt smagāks.
Kas tas ir? AF gadījumā jums
ir neregulāra un, iespējams,
paātrināta sirdsdarbība.

trombi. Trombs var aizplūst līdz
smadzenēm un izraisīt insultu.
Kā varu uzzināt, ka man tas
ir? Jūs varat sajust paātrinātu
sirdsdarbību, taču lielākajai daļai
cilvēku nav nekādu simptomu.
Ģimenes ārsts var pārbaudīt
jūsu sirdsdarbību un nosūtīt
tālākiem izmeklējumiem.
Ko es varu darīt lietas labā?
Ja jums ir ĀF un ģimenes ārsts
vai medmāsa atklāj, ka jums ir
augsts insulta risks, jums jālieto
antikoagulantu medikamenti,
lai samazinātu insulta risku.
Lai insulta risks nepieaugtu,
antikoagulanti jālieto regulāri.

DIABĒTS
Diabēts insulta
dubulto.

risku

teju

Kas tas ir? Diabēts nozīmē, ka
jūsu organisms nespēj pienācīgi
izvadīt no asinīm cukuru.
Kādēļ tas paaugstina risku?
Sirds ar katru sitienu var pilnībā
neizvadīt visas asinis, un
atlikušajās asinīs var veidoties

Kādēļ tas paaugstina risku?
Paaugstināts cukura līmenis
asinīs var bojāt asinsvadus un
nervus.
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Tas
paaugstina
insulta,
sirdstriekas, kā arī amputācijas,
akluma un nieru mazspējas
risku.
Kā varu uzzināt, ka man tas
ir? Pat ja jums nav nekādu
simptomu, diabēta ietekmē
jums var nākties biežāk
urinēt, kā arī varat just lielu
nogurumu un slāpes. Diabētu
un
pirmsdiabēta
stāvokli
apstiprina asins analīzēs.
Ko es varu darīt lietas labā?
1. tipa diabēta pacientiem
parasti nepieciešama ārstēšana
ar insulīnu. Daudziem 2. tipa
diabēta pacientiem dažkārt
tikai jāveic izmaiņas ēdienkartē,
taču citiem šī tipa pacientiem
nepieciešami medikamenti un
ārstēšana ar insulīnu. Insulta
risku palīdzēs samazināt arī
citu veselības traucējumu
ārstēšana un veselīgas izmaiņas
dzīvesveidā, piemēram, liekā
svara zaudēšana.

AUGSTS HOLESTERĪNA
LĪMENIS
Augstam holesterīna līmenim
parasti nav nekādu simptomu,
taču tas ievērojami paaugstina
insulta risku.

Kas tas ir? Holesterīns ir
svarīga
mūsu
organisma
sastāvdaļa, taču pārmēru
augsts holesterīna līmenis
asinīs var izraisīt sirds slimības
un insultu.
Kādēļ tas paaugstina risku?
Liekais holesterīns asinīs
var nosprostot un sašaurināt
asinsvadus (ateroskleroze). Tas
var veicināt trombu veidošanos
un izraisīt sirds slimības un
insultu.
Kā varu uzzināt, ka man
tas ir? To var izdarīt, veicot
asinsanalīzes pie ģimenes ārsta
vai farmaceita.
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Ko es varu darīt lietas
labā?
Holesterīna līmeņa
rezultātus var izmantot, lai
noteiktu infarkta un insulta
risku. Ja risks ir paaugstināts,
varat mēģināt veikt izmaiņas
dzīvesveidā, piemēram, zaudēt
lieko svaru, vairāk izkustēties
un ēst veselīgāku pārtiku.
Augstu holesterīna līmeni
bieži ārstē ar statīnu grupas
medikamentiem, un ir pierādīts,
ka tie samazina arī insulta
risku.
Daudziem cilvēkiem dabiski
ir paaugstināts holesterīna
līmenis. Tas ir pārmantots
stāvoklis, kuru dēvē par ģimenes
hiperholesterinēmiju (ĢH). Šo
veselības traucējumu ietekmē
cilvēks var aiziet bojā pat 20
vai 30 gadu vecumā, tādēļ ir
ārkārtīgi svarīgi veikt analīzes,
ja zināt, ka kāds jūsu ģimenē ir
pāragri nomiris no sirds slimības
vai insulta. Šos veselības
traucējumus iespējams ārstēt ar
holesterīna līmeni pazeminošiem
medikamentiem.

CITI VESELĪBAS
TRAUCĒJUMI, KAS
SAISTĪTI AR INSULTU
Sirpjveida šūnu anēmija
(SŠA)
Ceturtdaļa cilvēku ar sirpjveida
šūnu anēmiju (SŠA) cieš
no insulta pirms 45 gadu
sasniegšanas. SŠA lielākoties
skar
afrikāņu,
afrikāņuKarību jūras reģiona, aziātu un
Vidusjūras reģiona izcelsmes
cilvēkus.
Šie
veselības
traucējumi palielina insulta
risku, jo sarkanās asins šūnas
maina formu, palielinot trombu
veidošanās iespējamību.
Lai novērstu insulta risku,
galvenais ārstniecības līdzeklis
ir regulāra asinspārliešana. Lai
uzzinātu vairāk un saņemtu
atbalstu
SŠA
gadījumā,
apmeklējiet Sirpjveida šūnu
asociācijas mājaslapu www.
sicklecellsociety.org.
Sieviešu kontracepcija un
hormonterapijas
Daži orālie kontracepcijas līdzekļi
un hormonu aizstājterapija
(HAT) var palielināt insulta risku
sievietēm.
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Tā d ē ļ
šādus
līdzekļus vai terapiju
ieteicams lietot tikai
tādā gadījumā, ja
jums ir ļoti zems
insulta risks. Ja
jums ir augsts asinsspiediens,
bieža migrēna vai iepriekš
bijuši trombi vai insults, jums
nevajadzētu lietot šādus
līdzekļus vai terapijas. Insulta
risku kontracepcijas līdzekļu
lietošanas vai HAT laikā palielina
arī smēķēšana, liekais svars
vai tas, ja esat vecumā virs 35
gadiem.
Insulta risks kontracepcijas vai
HAT ietekmē ir ļoti zems, tādēļ,
ja tomēr satraucaties par to,
nepārtrauciet uzsākto kursu
pirms konsultācijas ar savu
ģimenes ārstu vai medmāsu.
Jautājiet, vai tas jums rada
jebkādu risku un kāda ir jums
piemērotākā kontracepcija vai
hormonu aizstājterapija.
Stress, trauksme un
depresija
Stress, trauksme vai depresija
palielina insulta risku. Nav droši
zināms, kādēļ tā notiek, taču
šādos apstākļos, kad jūtaties
depresīvi vai uz jums tiek izdarīts
liels spiediens, iespējams, ir
grūtāk uzmanīt savu veselību.

Mēģiniet vērsties pie draugiem
vai speciālistiem, lai rastu
atbalstu savām emocionālajām
problēmām, kā arī apdomājiet
veselīga dzīvesveida izvēles, kas
varētu uzlabot labsajūtu.
Obstruktīva miega apnoja
(OMA)
Miega traucējumi, saukti par
obstruktīvu miega apnoju
(OMA), ir saistīti ar insultu.
OMA aiztur elpošanu miega
laikā. Daži cilvēki ar OMA
krāc, bet ne visi. Šo veselības
traucējumu ietekmē varat bieži
naktī pamosties un dienas laikā
justies miegaini. Ja domājat,
ka jums varētu būt OMA,
konsultējieties ar ģimenes
ārstu.
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Kā pārbaudīt savu veselību

ŠĀDS IR INSULTS

Visi šeit norādītie veselības
traucējumi
var
piemeklēt
jebkurā vecumā. Pat ja domājat,
ka jums ir laba veselība, labāk
to regulāri pārbaudīt.

Insults ir lēkme, kas skar
smadzenes. Insults iestājas, ja
noteiktai daļai smadzeņu netiek
piegādātas asinis, tādējādi
iznīcinot smadzeņu šūnas.
Smadzeņu bojājumi var ietekmēt
ķermeņa darbību, kā arī to, kā
jūs domājat un jūtaties.

Ja esat norūpējušies par
savu
veselību,
vērsieties
pie medmāsas vai ģimenes
ārsta. Arī vietējais farmaceits
var sniegt padomus un veikt
izmeklējumus.

Pastāv divi galvenie insulta veidi:
1.Išēmiskais: ja smadzenēs ir
nosprostots asinsvads;
Runājot par išēmisko insultu, bieži
lieto apzīmējumu “trombs”.

2. Hemorāģiskais: ja smadzenēs
vai ap tām notiek asiņošana.
Hemorāģisko insultu bieži
sauc par “asiņošanu”.
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INSULTA PAZĪMJU ATPAZĪŠANA
Svarīgi prast atpazīt izplatītākās insulta pazīmes gan pašiem sev,
gan citiem. Vislabāk to izdarīt ar testu ĀTRI.

TESTS ĀTRI
Atsmaidi:
Vai cilvēks spēj pasmaidīt? Vai sejas
vaibsti ir noslīdējuši uz vienu pusi?

Turi:
Vai cilvēks spēj pacelt un noturēt augšā
abas rokas?

Runā:
Vai cilvēks spēj skaidri runāt un saprot, ko
jūs sakāt? Vai runa ir neskaidra?

Izsauc:
Ja pamanāt jebkuru no šīm pazīmēm, jums
jāzvana 113.
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Tests ĀTRI palīdz atpazīt trīs izplatītākās TIL pazīmes, taču ir arī
citas, kurām nepieciešams pievērst pienācīgu uzmanību, tostarp:

Pēkšņs nespēks vai nejutīgums vienā ķermeņa
pusē, arī kājās, rokās un pēdās;

Grūtības atrast pareizos vārdus vai runāt
skaidros teikumos;

Pēkšņi aizmiglojusies redze vai redzes zudums
vienā vai abās acīs;

Pēkšņs atmiņas zudums vai apjukums, galvas
reibšana vai pēkšņa krišana;

Pēkšņas, stipras galvassāpes.

Insults var piemeklēt ikvienu neatkarīgi no vecuma. Tādā gadījumā
ikkatra sekunde ir svarīga. Ja pamanāt jebkuru no šīm insulta
pazīmēm, negaidiet! Nekavējoties zvaniet 113!
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TIL JEB MINI INSULTS

RĪCĪBA INSULTA
GADĪJUMĀ

TIL
(tranzitora
išēmiskā
lēkme) izpaužas tādā pašā
veidā kā insults, taču lēkmes
simptomi novērojami neilgu
laiku. TIL gadījumā asinsvads
smadzenēs
nosprostojas,
taču nosprostojums attīrās
pats no sevis. Simptomi ir
tādi paši kā insulta gadījumā.
Uzreiz pēc simptomu rašanās
nav iespējams noteikt, vai
jums ir TIL vai insults, tādēļ
nekavējieties un uzreiz zvaniet
113.

Ja radušās aizdomas par insultu,
pacients ar ātro palīdzību
nekavējoties jānogādā slimnīcas
insulta ārstēšanas nodaļā. Ļoti
svarīgi pēc iespējas ātrāk sākt
ārstēšanu. Dažu nākamo stundu
laikā pēc insulta nepieciešams
veikt procedūru, kuras laikā
trombs tiek izšķīdināts vai
izņemts. Tādēļ, ja jums
radušās aizdomas par insultu,
nekavējoties zvaniet 113.
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Biedrība “ParSirdi.lv” apvieno
pacientus ar sirds un asinsvadu
slimībām, kā arī viņu tuviniekus
un draugus. Mūsu kopīgais
mērķis - samazināt sirds un
asinsvadu slimību, tai skaitā,
insulta, izplatību. Ikviens, kam
rūp sirds veselība, var kļūt par
mūsu organizācijas biedru.

Uzziniet vairāk par biedrību,
kā arī par sirds un asinsvadu
slimībām, to profilaksi un
ārstēšanu:
www.parsirdi.lv
info@parsirdi.lv

Insulta asociācija ir vadošā labdarības organizācija Apvienotajā
Karalistē, kuras darbība vērsta uz insulta novēršanu. Mūsu darbība ir
balstīta uz ziedojumiem dzīvībai izšķirošiem pētījumiem un svarīgiem
pakalpojumiem insulta skartajiem cilvēkiem. Lai iegūtu papildu
informāciju, zvaniet uz mūsu uzticības tālruni +44 0303 3033 100 vai
apmeklējiet mūsu mājaslapu stroke.org.uk. Lai sniegtu komentāru par
mūsu izdevumiem, rakstiet uz e-pasta adresi feedback@stroke.org.uk.
Insulta asociācija ir reģistrēta labdarības organizācija Anglijā un Velsā (Nr.
211015), kā arī Skotijā (SC037789). Asociācija reģistrēta arī Ziemeļīrijā
(XT33805), Menas salā (Nr. 945) un Džersijā (NPO 369).
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