


ინსულტის გადატანის 
შემდეგ  

ინფორმაცია ადამიანთათვის 
რომელთაც ქონდათ ინსულტი 



ინსულტის ასოციაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ 
შეცდომებზე, რომლებიც შეიძლება იყოს ამ თარგმანში ან იმ 
შედეგზე, რომელსაც ეს შეცდომა გამოიწვევს. ამ პუბლიკაციაში 
მოცემული თავდაპირველი ინფორმაცია უნდა ჩაითვალოს 
ზუსტად, გამოქვეყნებულ განხილვის თარიღამდე.

გთხოვთ გაითვალისწინეთ რომ ეს ინფორმაცია არ არის 
განკუთვნილი პროფესიონალური კონსულტანტებისათვის 
და ადაპტირებულია თქვენს სიტუაციასთან. ჩვენ ვცდილობთ 
დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ჩვენ მიერ წარმოდგენილი შინაარსი 
ზუსტი და თანამედროვეა, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება 
შეიცვალოს დროთა განმავლობაში. კანონით დაშვებულია, 
რომ ინსულტის ასოციაცია არ იღებს ვალდებულებას ამ 
პუბლიკაციაში გამოყენებული ინფორმაციის გამოყენების 
შესახებ. 
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განმეორებითი 

ინსულტის პრევენიცა 

სად მივიღოთ 
საჭირო დახმარება 

და ინფორმაცია

ამ გზამკვლევში გაეცნობით

ინსულტის შესახებ 
ინფორმაციას 

გამოჯანმრთელება და 
რეაბილიტაცია

ისიამოვნეთ 
სიცოცხლით 

ინსულტის შემდგომ

საავადმყოფოს 
დატოვების შემდგომი 

მხარდაჭერა
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ჩვენ ვართ აქ 
თქვენთვის 

ინსულტის შემდგომ თქვენ 
გჭირდებათ ინფორმაცია და 
მხარდაჭერა მიუხედავად 
იმისა თქვენ გრძნობთ თავს 
სრულიად ჯანმრთელად 
თუ უნარშეზღუდულად. ეს 
გზამკვლევი შეიცავს საჭირო 
ინფორმაციას მათთის 
ვისაც ჰქონდა ინსულტი 
და რჩევებს სად მიიღოთ 
დახმარება თუკი ეს თქვენ 
გჭირდბათ. 

ინსულტის განმარტება

ინსულტი ეს არის თავის 
ტვინის შეტევა. ის ხდება 
როდესაც თავის ტივნის 
რაღაც მონაკვეთში 
ფერხდება სისლხმიმოქცევა 
რაც იწვევს თავის ტვინის 
უჯრედების კვდომას. ტვინის 
დაზიანება ზემოქმედებს 
ორგანიზმის მუშაობაზე.

მას შეუძლია ცვლილება 
მოახდინოს ადამიანის 
ფიქრსა და შეგრძნებებზე. 

განასხვავებენ 
ინსულტის ორ ტიპის

1. იშემიური 
(თვის ტვინის 
სისხლძარღვების ბლოკის 
შედეგი)

2. ჰემორაგიული

(თავის ტვინში ან მის 
ირგვლივ განვითარებული 
სისლხჩაქცევის შედეგი)

იშემიურ ინსულტს ხშირად 
მოიხსენიებენ როგორც 
თრობს

ჰემროაგიულს კი როგორც 
სისხლჩაქცევას.
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ტია ან მინი-ინსულტი 

ტია  
(გარდამავალი იშემიურრი 
შეტევა) არის იგივე რაც 
ინსულტი იმ განსხვავებით 
რომ ტიას დროს სიმპტომები 
გრძელდება მცირე ხნით. 
ტიას დროს თავის ტვინის 
სისხლძარღვები განიცდის 
ბლოკირებას, მაგრამ ეს 
ბლოკი იხსნება თავისით. 
ტია ცნობილია როგორც 
მინი-ინსულტი და ზოგი 
ადამიანი მას არ მიიჩნევს 
საყურადღებოდ, თუმცა 
ტია არის ინსულტის 
გამაფრთხილებელი 
ძირითადი ნიშანი.

ინსულტის შედეგები

ყველა ინსულტი არის 
სხვადასხვაგვარი და შედეგი 
დამოკიდებულია იმაზე 
თუ თავის ტვინის რომელ 
უბანში ვითარდება და რა 
მოცულობის არის დზიანება. 

ინსულტის ზეგავლენა

მოძარაობა და ბალანსი 

სხეულის ნახევარში 
სისუსტე 

ბალანსის დარღვევა და 
სიარულის პრობლემები

ხელის,ფეხის, მკლავის 
და ტერფის გამოყენების 
შეზღუდვა

სხვა ფიზიკური 
პრობლემები

ყლაპვის პრობლემა

უნებლიე დეფეკაცია და 
შარდვა

კუნთებისა და სახსრების 
ტკივილი 

დაღლილობა რომელიც 
არ გაივლის დასვენების 
შემდგომ
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ფიქრი და კომუნიკაცია

მეხსიერების, 
კონცენტრაციის და 
პრობლემის გადაწყვეტის 
დეფიციტი

საუბრის,კითხვის,წერისა 
და ნათქვამის გაგების 
პრობლემები

სივრცის უაარყოფა: 
სხეულის ერთ მხარეს 
საგნების შეცნობის 
შეუძლებლობა 

მგრძნობელობის 
პრობლმები

მხედველობის 
გაუარესება გაორებული 
ხედვა, სინათლისადმი 
სენსიბილიზაცია, ცალ 
მხარეს მხედველობის 
ველის გამოვარდანა

კანის დაბუჟება, 
კანზე ნემსებისა და 
ქინძისთავების შგრძნება 

დაფარული ეფექტები

ინსულტს შეიძლება 
ქონდეს დაფარული 
ეფექტები როგორებიცაა 

ემოიციური პრობლემები და 
დაღლილობა. ეს შესაძლოა 
განუვითარდეთ ისეთ 
ადამინაებსაც რომელთაც 
არ ჰქონიათ რაიმე 
ჯანმრთელობის პრობლემა 
ან უნარშეზღუდვა ინსულტის 
შემდგომ. 

პერსონალური ისტორია: 
დაღლილობა
„დავრეკე ინსულტის ცხელ 
ხაზზე სასოწარკვეთილმა 
იმიტომ რომ არ მქონდ 
ენერგია,სადაც მიპასუხეს 
რომ ეს იყო აბსოლუტურად”

რიჩარდი, 
გადატანილი 
ინსულტი 

აფაზია

დაახლოებით ერთ მესამედს 
ინსულტის გადატანის 
შემდგომ აქვს მეტყველების 
პრობლემა რასაც აფაზია 
ჰქვია. 
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ის ხშირად ვითარდება 
ტვინის მარცხენა ნახევარში 
განვითარებული 
ინსულტის შემდგომ. 
აფაზია მოიცავს ყველა 
სახის მეტყველლების 
დარღვევას: საუბრის 
კითხვის,წერის და 
წარმოთქმულის გაგების 
ჩათვლით. 

კომუნიკაციის პრობლემა 
ვითარდება სახის 
კუნთების სისუსტის 
შედეგად,რაც იწვევს 
გაუგებარ მეტყველებას, 
კონცენტრაციისა და 
მახსოვრობის პრობლემას.

საქციელის ცვლილებები
ზოგიერთ ადამიანს 
უნვითარდება ქცევით 
ცვლილებები. მათ შეიძლება 
შემთხვევით დალიონ 
ჩაი ყავის ნაცვლად. 
ზოგიერთი ადამიანი ხდება 
გაღიზიანებული,და აკეთებს 
და ამბობს სიტყვებს 
გაუაზრებლად. 

ინსულტის ზოგიერთი 

სიმპტომი არის დროებითი 

შესაძლოა უკეთესობა 
შეინისნებოდეს პირველ 

დღეებსა და კვირაში 
ინსულტის შემდგომ.ზოგჯერ 
კი სიმპტომები გრძელდება 
დიდხანს.შესაძლოა საჭირო 
გახდეს რეაბილიტაცია 
გასაჯანსაღებლად. 

ემოციური ეფექტები 
ინსულტის შემდგომ

ინსულტის შემდგომ 
ბევრ ადამიანს აქვს 
სიბრზის,დანაშაულის და 
მწუხარების შეგრძნება. 
ეს არის ჩვეულებრივი 
მოვლენა, განვითარდეს 
ემოციური და დეპრესიული 
პრობლემები ინსულტის 
შედმგომ. 
ამ შემთხვევაში გამოსავალი 
არის ახლობელ ადამიანთან 
ან ფსიქოლოგთან 
გულახდილი საუბარი. 
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ემოცია

ზოგ ადამიანს უჭირს 
ემოციების გაკონტროლება 
ინსულტის შემდგომ. 
ამ მოვლენას ჰქვია 
ემოციურობა. ეს ნიშნავს 
რომ ადამიანმა შეიძლება 
დაიწყოს ტირილი ან 
სიცილი უკონტროლოდ, 
მიზეზის გარეშე. 

პირადი ისტორია: ემოცია

„განსაკუთრებით მაშინ 
როდესაც ვარ დაღლილი 
შემიძლია ვიცინო 
არანორმალურად მაშინ 
როდესაც ეს არ არის 
სასცილო, ასევე სიცილი 
შეიძლება შეერწყას ტირილს, 
რაც აბსოლუტურად უცნაური 
საქციელია“

ჯოში ინსულტ 
გადატანილი 

ურთიერთობებზე 
გავლენა 

ინსულტი მოქმედებს 
იმ ხალხზე ვინც თქვენს 
ირგვლივაა. ისინი ხშირად 
ღელავენ. ინსულტმა 
შეიძლება შეცვალოს 
ურთიერთობები, 

ავადმყოფობამ და 
უნარშეზღუდვამ შეიძლება 
შეცვალოს ადამიანთა 
როლი ოჯახში. 

თქვენს მეგობრებს და 
ოჯახის წევრებს შეიძლება 
გაუჭირდეთ იმის გაგება 
თუ რას ფიქრობთ,ამიტომ 
ეცადეთ ესაუბროთ მათ 
თქვენი გრძნობების 
შესახებ თუკი შეგძლიათ. 

ბევრი ადამიანი აღნიშნავს 
რომ ინსულტი მოქმედებს 
უარყოფითად მათ 
სექსუალურ ცხოვრებაზე. 
რაც არის ინსულტის 
ფიზიკური და ემოციური 
ზეგავლების შედეგი. ამ 
თემაზე საუბარი ხშირად 
უჭირთ თუმცა ეს არ უნდა 
იყოს დაბნევის საგანი.
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დახმარება

არ შეგეშინდეთ 
დახმარების თხოვნა 
ემოციური,სექსუალური 
თუ ურთიერთობის 
პრობლემების დროს, 
ეწვიეთ თქვენს ექიმს. 

პირადი ისტორია: 
დეპრესია

„ვფიქრობდი თუ რატომ 
უნდა დამმართნოდა ეს 
მე და ამ ფიქრს მივყავდი 
ღრმა დეპრესისაკენ ამ 
დროს მე დავუკავშირდი 
საკონსულტაციო 
სერვისს." 

სელია ინსულტ 
გადატანილი.

გამოჯანმრთელება 
და რეაბილიტაცია 

ინსულტის შემდგომ 
თავის ტვინსა და სხეულს 
ჭირდება დრო რომ 
განიკურნოს. პირველი 
კვირის განმავლობაში 
ადამიანები გრძნობენ თავს 
დაღლილად და დაბნეულად. 
ყ ვ ელა  ადამიანის 
გამოჯანმრთელების პროცესი 
ინდივიდუალურია. ზოგიერთი 

ადამიანი გამოჯანმრთელდება 
სრულად. ზოგიერთ მათგანს 
კი აქვს ჯანმრთელობის 
პრობლემა ან უნარ შეზღუდვა. 

გამოჯანმრთელების 
პროცესი

გამოჯანმრთელების 
პროცესი იწყება პირველი 
თვეებიდან, ამის შემდგომ 
პროცესი შეიძლება 
შენელდეს, თუმცა შეიძლება 
გამოჯანმრთელების 
პროცესი გაგრძელდეს 
თვეებისა და წლების 
განმავლობაში.

პერსონალური ისტორია

„ათი წლის შემდეგაც 
კი ჩემი გაჯანსაღების 
პროცესი მიმდინარეოს 
ნელა."
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ნეიროპლასტიურობა

შეიძლება გაიგონოთ სიტყვა 
ნეიროპლასტირუობა.
რაც აღნიშნავს ტვინის 
უნარს გამოჯანმრთელდეს 
დაზიანების შემდგომ, 
მკვდარი ტვინის უჯრედები 
არ აღდგება, თუმცა შესაძლოა 
უნარჩვევების გაუმჯობესება 
სარეაბილიტაციო ვარჯიშებით 

რეაბილიტაციის 
განმარტება

რეაბილიტაცია ნიშნავს 
ეცადო აღადგინო 
ნორმალური ფუნქცია 
როგროც ეს შესაძლებელია 
და შეეგუო ინვალიდობის 
მდგოამრეობას. 
ძირითადი მნიშვნელობა 
ენიჭება ყოველდღიურ 
მოქმედებებს, კომუნიკაციას 
და დამოუკიდებლობას.

ინსულტის შემდეგ 
სწრაფად უნდა მოხდეს 
რეაბილიტაცია. ეს შეიძლება 
დაიწყოს საავადმყოფოში 

და გაგრძლედეს სახლში 
თუკი საჭიროა. 

რეაბილიტაციის ტიპები:

ოკუპაციური თერაპია 
გეხმარებათ თვიდან 
ისწავლოთ ყოველდღიური 
უნარჩვევები როგრიცაა 
ჩაცმა და თავის 
მოწესრიგება. 

ფიზიოთერაპია: 
გეხმარებათ მოძრაობასა და 
ბალანსისი შენარჩუნბეში. 
ის ამაგრებს კუნთებს და 
აუნჯობესებს მოძრაობას, 
ბალანსსა და კორდინაციას.

მეტყველებისა და ენის 
თერაპია: გეხმარებათ 
გაიუნჯობესოთ 
მეტყველბა,ასევე შეძლოთ 
საკვებისა და წყლის 
მიღება.
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ფსიქოლოგიური 
თერაპია: კურნავს 
ემოციურ პრობლემებს 
და პრობლმებს რაც 
უკავშირდება მახსოვრობასა 
და ფიქრს.

დიეტური მხარდაჭერა: 
უზრუნველყოფს იმ საკვების 
მიღებას რაც საჭიროა 
თქვენთვის. დიეტოლოგი 
გეხმარებათ თუ თქვენ გაქვთ 
კვების პრობლემა. 

როგორ მოქმედებს 
რეაბილიტაცია 

რეაბილიტაციის 
პერიოდში თქვენ მუშაობთ 
თერაპევტთან ერთად 
თერაპევტი ატარებს სრულ 
შეფასებას და ანვითარებს 
მკურნალობას, რომელიც 
შეესაბამება თქვენს 
მოთხოვნებს. თქვენ 
ერთად შეიმუშავებთ თქვენს 

მიზნებს წარმატებისთვის. 
თერაპიის ტიპის მიხედვით, 
თქვენ შეიძლება ჰქონდეთ 
სავარჯიშოები პრაქტიკაში. 
შეგიძლიათ იმუშაოთ 
მოთმინების გამომუშავებაზე 
ან დაისწავლოთ ახალ გზები 
რაიმეს გასაკეთებლად. 

რეაბილიტაციის ტიპები

ინსულტგადატანილი 
ადამიანები საუბრობენ 
რომ რეაბილიტაციის 
გაგრძელება მოითხოვს 
დიდი ძალისხმევას, ეს 
შეიძლება იყოს ძალიან 
მძიმე შრომა, როგროც 
ფიზიკურად ასევე 
გონებრივად, მაგრამ 
ბევრი მათგანი აღმოაჩენს, 
რომ რეაბილიტაცია 
ეხმარება მათ პროგრესის 
მიღწევაში საუბარის, 
ფეხით სიარულის და სხვა 
საკვანძო უნარ-ჩვევების 
გაუნჯობესებაში.
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აქ ინსილტგადატანილებ 
ი და პროფესიონალები 
გაგვიზიარებენ რჩევებს 
თუ როგორ დავრჩეთ 
პოზიტიურები  და 
მოტივირებულნი.

თქვენი წვრთნა შეიძლება 
იყოს ძალიან რთული, ასე 
რომ დაიხმარეთ ოჯახის 
წევრები ან მეგობრები. 
სხვების დახმარებით 
გაგიმარტივდებათ 
წარმატების მიღწევა. 

დარჩით 

პოზიტიურები

ინსულტგადატანილი 
ადამიანები გვირჩევენ რომ 
შეინარჩუნოთ პოზიტიურობა, 
რაც დაგეხმარებათ 
წარმატების მიღწევაში.

იმოძრავეთ

ეცადეთ ყოველდრიურ 
საქმიანობაში ჩართოთ 
აქტიური მოძრაობები.

დაისახეთ მიზნები 

მიღწევადი 
მიზნების დასახვა 
შეგმატებთ 
მხნეობას მათი 

ასრულების შემდგომ.

ჩაიწერეთ პროგრესი 

რეგულარულად 
ჩაიწერეთ თქვენი 
აქტივობები, 
გადახედეთ 

როგორ წარმატებით 
მოქმედებთ. 
თავდაპირველად 
შეიძლება ვერ დაინახოთ 
შედეგი მაგრამ როდესაც 
თავს უფრო ძლიერად 
იგრძნობთ შეგიძლიათ 
გააკეთოთ მეტი. 
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მხარდაჭერა 
ჰოსპიტალის 
დატოვების შემდეგ 

თუ თქვენ იყავით 
საავადმყოფოში დიდი 
ხნით, სახლში დაბრუნება 
შეიძლება დიდი შვება იყოს. 
მაგრამ ზოგიერთ ადამიანს 
სახლში დაბრუნება აშინებს. 
სავადმყოფოდან გაწერისას 
უნდა იყოთ დარწმუნებული 
რომ თქვენ მიიღებთ საჭირო 
მხარდაჭერას ოჯახის 
წევრებისგან.

საავადმყოფოდან გაწერის 
გეგმა 

რეაბილიტაცია

მედიკამენტოზურ 
მკურნალობა 

სახლში ზრუნვა 

საჭირო ატრიბუტების 
ქონა 

შემდგომი დაკვირვება. 

გაწერის შემდგომ 

დროული მხარდაჭერა 

თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ 
საავადმყოფო მაშინ როდესაც 
შეძლებთ საწოლიდან 
საკმზე გადაადგილებას და 
უსაფრთხო საყოფაცხოვრებო 
გარემოს  შექმნას . 
რეაბილიტაცია გრძელდება 
სახლში. 

თქვენი საჭიროების 
განხილვა 

მას შემდეგ რაც თქვენ 
დატოვებთ საავადმყოფოს 
თქვენ თვალყური უნდა 
ადევნოთ თქვენს პროგრესს, 
დარწმუნდეთ რომ გაქვთ 
სწორი მხარდაჭერა. ეს 
ხანდახან ხორციელდება 
ინსულტის ასოციაციის 
კოორდინატორის მიერ, 
სპეციალისტი ექთნის 
ან ინსულტის სხვა 
სპეციალისტის მიერ. 
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თქვენი ექიმი არის 
ადამიანი რომელიც 
დაგეხარებათ 
ჯანმრთელობის 
პრობლემების დროს და 
საჭიროების შემთხვევაში.

თქვენ შეიძლება 
გჭირდებოდეთ 
თერაპევტის დახმარება 
როგორიც არის 
ფიზიოთერაპევტი. 

კარგი იქნება გყავდეთ 
გამოცდილი ექთანი 
ინსულტიანი პაციენტების 
მოვლის პრაქტიკით. 

იმის გათვალისწინებით 
თუ სად ცხოვრობთ 
შესაძლებელია 
დახმარება მიიღოთ 
ინსულტის ასოციაციის 
კორდინატორისაგან. 

აკომოდიაცია

თ უ  ი ნ ს უ ლ ტ ი ს 
შემდეგ განვითარდა 
უნარშეზღუდულობა 
შეიძლება დაგჭირდეთ 
გარკვეული ცვლილებები 
თქვენს სახლში. რაც 
გულისხმობს აბაზანის ან 
სამზარეულოს ადაპტირებას. 

რიგ შემთხვევაში საჭიროა 
მოძებნოთ ახალი სახლი 
რომელიც იქნებ ა 
თქვენთვის ადაპტირებული. 
აღნიშნულთან 
დაკავშირებით 
დაგეხმარებათ თქვენი 
სოციალური მუშაკი. 

ფინანსური საკითხი 
ინსულტი შეიძლება გახდეს 
დიდი ფინანსური პრობლემის 
საგანი თქვენთვის და თქვენი 
ოჯახისთვის.

სამსახური და ინსულტი

თუკი თქვენ მუშაობთ 
შესაძლოა მიიღოთ 
ავადმყოფობის პერიოდში 
თანხა მანამ სანამ 
გამოჯანმრთელდებით. 
ზოგიერთი სადაზღვეო 
კომპანია ანაზღაურებს 
აღნიშნულ ხარჯს , 
სერიოზული ავადმყოფობების 
შემთხვევაში. 
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ზოგი ადამიანი თავს 
უხერხულად გრძნობს 
სახელმწიფოდან მინაღები 
ხარჯის გამო,თუმცა 
სახელმწიფო ვალდებულია 
დაეხმაროს მას ვისაც ეს 
ჭირდება. 

უნარშეზღუდულობა:

თუკი თქვენ თავს თვლით 
უნარშეზღუდულად 
ხელმისაწვდომია 
დახმარება. 

ისიამოვნეთ 
ცხოვრებით 
ინსულტის შემდეგ 

დროთა განმავლობაში თქვენ 
შეამჩნევთ წარმატებებს 
გამოჯანმრთელების 
მხრივ,რეაბილიტაცია 
ხანგრძლივი პროცესია 
თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს 
რომ ის ეხმარება 
დაავადებულ ადამიანებს 
ცხვორების გაუმჯობესებაში. 

დარჩით ბედნიერი და 
ჯანმრთელი 

ემოციური წინსვლა

ერთერთი გზა რომ 
გააუმჯობესოთ თქვენი 
ემოციური შესაძლებლობა 
არის ფიზიკური 
სავარჯიშოები. ვარჯიში 
ხელს უწყობს თავის ტივნში 
რიგი ნივთიერებების 
წარმოქნმას რაც ხელს 
უწყობს გუნება-განწყობის 
ამაღლებას. 

ურთიერთობა ოჯახის 
წევრებთან და მეგობრებთან 
დაგეხმარებათ თავიდან 
აირიდოთ ემოციური 
იზოლაცია. კრეატიული 
ღონისძიებები როგორიცაა 
მუსიკა და ხელოვნება 
დაგეხმარებათ გამოხატოთ 
თქვენი გრძნობები. ემოციური 
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პრობლემების არსებობა არის 
ჩვეულებრივი მოვლენაა 
ინსულტის შემდგომ. 

გახადეთ ცხოვრება 
საინტერესო 

მიიღეთ მონაწილოება იმ 
აქტივობებში რც განიჭებთ 
სიამოვნებას. მოსინჯეთ 
სიახლეები და შეხვდით 
ახალ ადამიანებს.

მუშაობა

კანონი 
თანასწორუფლებიანობის 
შესახებ იცავს უნარშეზღუდულ 
ადამიანებს სამსახურში ასე 
რომ თქვენი დამქირავებლი 
ვალდებულია შეგინარჩუნოთ 
სამსახური თუ ეს 
შესაძლებელია. 

პერსონალური ისტორია: 
სამსახური

„ჩვენ გვყავს ადამიანები 
რომელებიც დაუბრუნდნენ 
სამსახურს  დიდი 
პრობლემის შემდეგ -ისინი 
არიან საუკეთესოები.
კოლინი, ინსულტის 
მრჩეველი. 

ავტომობილის 
მართვა

თქვენ არ გაქვთ 
ლეგალური უფლება 
მართოთ ავტომობილი ან 
მოტოციკლი ინსულტის ან 
ტიას შეტევიდან რამდენიმე 
თვის განმავლობაში. 
სანამ თქვენ დაიწყებთ 
ავტომობილის მართვას 
უნდა აიღოთ ნებართვა. 
თუკი თქვენ გაქვთ რაიმე 
სახის ოპერაციული 
ჩარევა თავის ტვინზე 
დაუყონებლივ უნდა 
აცნობოთ.

თუკი თქვენ ხართ 
ავტობუსის ან ფურგუნიანი 
მანქანის მძღოლი, უნდა 
შეატყობინოთ, როგორც 
კი თქვენ დაგისვამენ ტიას 
ან ინსულტის დიაგნოზს. 

მეტი ინფორმაციისათვის 
ეწვიეთ საიტს. 
stroke.org.uk/driving
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შეამცირეთ 
ინსულტის 
განმეორების რისკი

ყველას აქვს ინსულტის 
განვითარების სხვადასხვა 
რისკ -ფაქტორი, რომელიც 
დამოკიდებულია მათ 
სხეულსა და ცხოვრების 
წესზე. ინსულტის ძირითადი 
რისკის ფაქტორებია:

1. ასაკი

ა ს ა კთან  ერთად 
სისხლძაღღვები ხდება 
ხისტი, არაელასტიური, 
რაც აფერხებს მათში 
სისხლმიმოქცევის პროცესს 
და იწვევს თრომბის 
ფრომირებას.

4. ჯანმრთელობის 
პრობლემები

ზოგიერთი ჯანმრთელობის 
პრობლემა ხდება ინსულტის 
წინაპირობა. 

TIA და ინსულტი: თუ 
თქვენ გაქვთ TIA (მინი 
ინსულტი) ან ინსულტი, ეს 
ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ 
განმეორებითი ინსულტის 
განვითარების მაღალი 
ალბათობა მაგრამ თქვენ 

შეგიძლიათ მიიღოთ 
ზომები, რათა შეამციროთ 
ეს რისკები.

ინსულტის განვითარების 
სხვა მიზეზები

მაღალი არტერიული 
წნევა

მოციმიმე არითმია

დიაბეტი

ქოლესტერინის მაღალი 
დონე. 

3. ცხოვრების წესი

ინსულტის რისკს ზრდის 
ჩვენი ყოველდრიური მავნე 
ჩვევები

თამბაქოს 
მოხმარება

ჭრბი წონა

ალკოჰოლის 
ჭარბი მიღება

ფიზიკური 
აქტივობის 
შეზღუდვა

არაჯანსაღი კვება.
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4. ოჯახური ისტორია

ინსულტი შესაძლოა 
გადაეცეს მემკივდრეობით.

5. ეთნიკურობა

ინსულტი ხშირია უფრო 
მეტად შავკანიან რასაში 
აფრიკის მოსახლეობაში 
ან კარიბის ოჯახიდან. 
ასევე სამხრეთ აზიის 
ქვეყნებში ინდია, 
პაკისტანი, ბანგლადე. 

ინსულტის რისკების 
მენჯმენტი 

ძალიან მნიშვნელოვანია, 
რომ სთხოვოთ თქვენს ექიმს, 
უფრო მეტი განმარტება 
მოგაწოდოთ ინსულტის 
რისკის შესახებ, რათა 
ნათლად გააცნობიეროთ 
რა ნაბიჯებია საწირო მათ 
შესამცირებლად.

როდესაც ინსულტის ან 
TIA (მინი-ინსულტის) 
დიაგნოზი გაქვთ, ექიმები 
შეეცდებიან დააზუსტონ, თუ 
რამ გამოიწვია აღნიშნული. 
ისინი დაგინიშნავენ 
მკურნალობას რათა 
შეამცირონ განმეორებითი 
ინსულტის ალბათობა. 

მაგალითად, თუ თქვენ 
გაქვთ მაღალი არტერიული 
წნევა, ისინი დაგინიშნავენ 
მკურნალობას, რაც, 
თავის მხრივ, შეამცირებს 
ინსულტის განვითარების 
რისკს. 

ზოგადად, ყოველი ერთი 
ადამიანი ოთხიდან 

ავადდება განმეორებითი 
ინსულტით. განმეორებითი 
ინსულტი ვითარდება 
პირველი 30 დღის 
განმავლობაში. ამიტომ 
მნიშვნელოვანია მიყვეთ 
დანიშნული მკურნალობის 
სქემას. 

ჩვენ ვიცით, რომ 
დაახლოებით 90% -ით 
შეიძლება შემცირდეს 
ინსულტის რისკი ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის დაცვით.
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ნაბიჯები რომელბიც 
უნდა გადადგათ

ექიმი მოგცემთ რჩევებს თქვენი 
რისკის შესამცირებლად. 
ინსულტის რისკის შემცირების 
ერთ-ერთი საუკეთესო 
საშუალებაა ინსულტის 
გამომწვევის მკურნალობა. 

იშემიური ინსულტის ან TIA 
(მინი-ინსულტის) შემდეგ: 
ანტიაგრეგანტული 
პრეპარატები შეამცირებენ 
თრომბის ფორმირებას, 
სისხლის სიბლანტის 
შემცირების გზით. 

მაღალი არტერიული 
წნევა: 

არსებობს სხვადასხვა 
ტიპის მედიკამენტები 
მ ა ღ ა ლ ი  წ ნ ე ვ ი ს 
დასასტაბილურებლად. 
დიურეტიკები, კალციუმის 
არხის ბლოკატორები, აგფ 
ინჰიბიტორები და ბეტა 
ბლოკატორები. 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
გამომუშავება რაც მოიცავს 
თამბაქოს აკრძალვას, 
ალკოჰოლის შემცირებას 
და აქტიურ ცხოვრების წესს.

მოციმციმე არითმია 
(არარეგულარული 
გულისცემა): 

რიგი პრეპარატების 
გამოყენებით შესაძლებელია 
ნორმალური გულის 
რითმის აღდგენა და 
გულისცემის კონტროლი. 
ანტიკოაგულაციური 
პრეპარატები შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას 
თრომბის ფორმირების 
შესაფერხებლად, ზოგჯერ 
ქირურგიული პროცედურა 
გამოიყენება გულის 
ნორმალური რიტმის 
აღსადგენად. 
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დიაბეტი:
მკურნალობა შეიძლება 
შეიცავდეს წამლებს იმისათვის 
რომ გავაკონტროლოთ 
შაქრის შემცველობა და 
ინსულინის ინექციები. 
ჯანმრთელი დიეტა, წონის 
კორექცია და ვარჯიში 
დაგეხმარებათ გლუკოზის 
დონის მართვაში. დიაბეტის 
მქონე  ადამიანები 
რეგულარულად უნდა 
იმოწმებდნენ სისხლში შაქრის 
შემცველობას, თვალისა და 
ტერფის მდგომარეობას. 

მაღალი ქოლესტერინი: 
სტატინები არის ძირითადი 
ტიპის მედიკანეტები 
რომლებიც გამოიყენება 
სისხლში ქოლესტერინის 
დონის შესამცირებლად. 

ჯანმრთელი დიეტა, ვარჯიში 
და მოწევის შემცირება ხელს 
შეუწყობს ქოლესტერინის 
დონის ნორმალიზებას. 

გახსოვდეთ, არ შეწყვიტოთ 
მკურნალობა თქვენს 
ექიმთან კონსულტაციის 
გარეშე.

ჯანსაღი ცხოვრების წესი 

თამბაქოს მოხამრების 

შეზღუდვა 

მოწევა აორმაგებს 
ინსულტის განვითარების 
რისკს,ასე რომ კარგი იქნება 
თუ გაითვალისწინებთ 
სიგარეტის თავის დანებების 
შესახებ რჩევას. როგროც კი 
თქვენ შეწყვეტთ თამბაქოს 
მოხმარებას ინსულტის 
რისკი შემცირდება. 

იკვებეთ სწორად 

მიირთვით ბოსტნეული, 
ხილი და სახლში 
დამზადებული პროდუქტი, 
საკვები რომელსაც აქვს 
მცირე რაოდენობით ცხიმი 
და მარილი. 
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მარილის შემცირება 
დაგეხმარებათ 
არტერიული წნევის 
გაკონტროლებაში,ხოლო 
ცხიმის შემცირება 
დაგეხმარებათ წონის 
კორექციაში. 

იმოძრავეთ მეტი 

იმოძრავეთ რამდენიც 
შეგიძლიათ. სცადეთ 
ფეხით ნახევარი საათის 
განმავლობაში სეირნობა თუ 
შეგიძლიათ. ყოველდრიურად 
ნახევარი საათი ფეხით 
სიარული ამცირებს ინსულტის 
რისკს. 

პირადი ისტორია: იყავი 
აქტიური 

„მოძრაობაც კი აუცილებელია, 
იარეთ სასეირნოდ, იყავით 
აქტიურნი."

მიხაელი ინსულტის 
მრჩეველი

მიიღეთ მცირე 

რაოდენობით ალკოჰოლი 

თქვენ შეგიძლიათ 
შეამციროთ ინსულტის რისკი 
ალკოჰოლის შემცირებით. 
დიდ ბრიტანეთში, მთავრობა 
ურჩევს მოსახლეობას რომ 
შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა 
ალკოჰოლის შემცირებით, 
ალკოჰოლის დასაშვებ 
ნორმად მიღებულია 14 
ერთეული. ლიმიტი არ 
განსხავდება მამაკაცებისა 
და ქალებისთვის. 

წონის კორექცია წონის 

კორექცია

წონის კორექცია არის 
ინსულტის პრევენცია, წონის 
დაკლება დაგვეხმარება 
ასევე არტერიული წნევის 
გაკონტროლებაში და 
შაქრის შემცველობის 
დარეგულირებაში. 
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ინსულტის ნიშნები:

FAST TEST 

სახე: 
შეუძლია ადამიანს გაღიმება? ხომ არ 
არის სახე მიქცეული რომელიმე მხარეს?

მკლავები: 
შეუძლია პიროვნებას აწიოს ორივე 
მკლავი და შეინარჩუნოს ამ პოზიციაში? 

მეტყველება: 
შეუძლია ადამიანს იმეტყველოს ნათლად 
და გასაგებად? 

დრო: 
თუკი შენიშნავთ ამ ნიშნებიდან ერთერთს 
მაინც, დრო არის რომ დარეკოთ. 
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FAST test გვეხმარება რომ აღმოვაჩინოთ ინსულტის 
ან ტიას სამი ძირითადი ნიშანი. მაგრამ არსებობს სხვა 
უფრო მინიშვნელოვანი სიგნალები რომლებიც არის 
აუცილებლად საყურადღებო. 

უეცარი სისუსტე ან დაბუჟება 
სხეულის რომელიმე ნაწილში: 
ხელის,ფეხის ან ტერფის არეში.

სწორი წინადადებების 
წარმოთქმის შეუძლებლობა

უეცარი ბუნდოვანი მხედველობა 
ან მხედველობის დაკარგვა 
ერთ ან ორივე თვალში

უეცარი გონების კარგვა, თავბრუსხვევა 
და უეცარი დავარდნა

უეცარი ძლიერი თავის ტკივილი

ინსულტი შეიძლება დაემართოს ყველას, ნებისმიერ 
ასაკში და ნებისმიერ დროს. თუკი შენიშნავთ ზემოთ 
ჩამოთვლილ ინსულტის ნიშნებს, არ დააყოვნოთ, 
დარეკეთ მყისიერად.
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რა უნდა გააკეთდეს 
დაახლოებით 24 საათის 
წინ განვითარებული 

სიმპტომების შემთხვევაში. 

თუ გქონდათ სიმპტომები 
რომელიც შეიძლება 
ყოფილიყო TIA (მინი-
ინსულტი) ერთი დღით 
ადრე, დარეკეთ ექიმთან და 
თხოვეთ საგანგებო ვიზიტი. 
თქვენ ასევე შეგიძლიათ 
წასვლა უახლოეს NHS 
კლინიკაში. TIA არის 
ინსულტის ძირითადი 
გამაფრთხილებელი ნიშანი. 
ამიტომ აუცილებელია 
სამედიცინო დახმარების 
მიღება, მაშინაც კი, თუ ის 
გარკვეული დროის წინ იყო.

ინსულტის დიაგნოსტიკა 

და გამომწვევი მიზეზები 

ინსულტი დიაგნოსტირდება 
გამოკვლევითა და ტვინის 
სკანირებით, რაც გვიჩვენებს 
თუ რა ტიპის ინსულტთან 
გვაქვს საქმე და ტვინის რა 
უბანშია ის.

თავის ტვინის სკანირება 
გვეხმარება გავარკვიოთ თუ 
რა მიზეზით განვითარდა 
ინსულტი 

სკანირების ტიპები:

კომპიუტერული 
ტომოგრაფია (CT)

მაგნიტორეზონანსული 
სკანირება (MRI) 

სხვადასხვა ტესტები და 
გამოკვლევები:

ეკგ: 
ელექტროკარდიოგრაფია 
რაც ამოწმებს გულის 
მუშაობას

დოპლეროგრაფიული 
კვლევა (რაც აფასებს 
კისრის არტერიების 
შევიწროებისა და 
ბლოკადის ხარისხს) 

არტერიული წნევის 
კონტორლი. 
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თქვენი სისხლი 

შემოწმდება

სისხლის შედედებაზე

სისხლში შაქრის 
შემოცველობაზე

ქოლესტერინის 
შემცველობაზე

ინსულტის 
მკურნალობა

ინსულტის მკურნალობა 
გულისხმობს თავის 
ტვინის სისხლძარღვების 
გამტარებლობის 
აღდგენას. რაც გვაძლევს 
შესაძლებლობას რომ 
სიმპტომები გაუნჯობესდეს 
და არ გაუარესდეს. 

თუ დიაგნოსტირებულია 
თრომბი  ექიმები 
ხანდახან ცდილობენ რომ 
აღმოფხვრან ის თრომბის 
დაშლით (თრომბოლიზისი). 
თრომბექტომია არის 
პროცესი რომლის დროსაც 
თრომბი ამოიკვეთება თავის 

ტვინიდან ჯერჯერობით ეს 
მხოლოდ საავადმყოფოების 
მცირე კონტიგენტს შეუძლია. 
თუ დიაგნოსტირებულია 
თავის ტვინის სისხლჩაქცევა 
ექიმებმა შეიძლება 
მიმართონ ქირურგიულ 
ჩარევას სისხლდენის 
შესაჩერებლად ან ტვინზე 
ზეწოლის შესამცირებლად. 

ინსულტის 
მკურნალობის სხვა 
მეთოდები 

ინსულტის განმეორების 
შემთხვევა შეიძლება 
ავიცილოთ თავიდან კისრის 
არტერიების (კაროტიდული 
არტერიების) ბლოკირების 
მოხსნით. 

ა მ  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი 
გამოიყენება მედიკამენტები 
არტრეიული წნევის 
შესამცირებად და სისხლში 
ქოლესტერინის დონის 
შესამცირებალდ, ასევევ 
თრომბის ფრომირების 
შესამცირებალდ.
აღნიშნული გულისხმობს 
მოიცავს ანტიაგრეგანტულ 
მკურნალობას რაც ხდის 
სისხლს ნაკლებად ბლანტს. 
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სად შეიძლება მივიღოთ დახმარება და 
ინფორმაცია 

ინსულტის ასოციაცია არ იღების პასუხისმგებლობას იმ 
შეცდომებზე რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდეს ამ თარგმანში 
და იმ შედეგზე რაც შეიძლება მას მოყვეს. ამ პუბლიკაციაში 
გამოქვეყნებული ორიგინალური ინფრომაცია უნდა 
ჩაითვალოს მოქმედად მხოლოდ გამოქვეყნებულ გადახედვის 
თარიღამდე.

გთხოვთ გაითვალისწინეთ რომ ეს ინფორმაცია არ არის 
განკუთვნილი პროფესიონალური კონსულტანტებისათვის 
და ადაპტირებულია თქვენს სიტუაციასთან. ჩვენ ვცდილობთ 
დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ჩვენ მიერ წარმოდგენილი 
ინფორმაცია ზუსტი და თანამედროვეა, მაგრამ ინფორმაცია 
შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში. 

ბრიტანეთის ინსულტის ასოციაცია არის საქველმოქმედო 
ორგანიზაცია რომელიც ეხმარება ინსულტით 
დაზარალებულებს. ჩვენ იმედი გვაქვს შემოწირულობების 
რომ დავაფინანსოთ სიცოცხლის გადასარჩენი გამოკვლევები 
და სასიცოცხლო სერვისები ადამინაებისთვის რომლებიც 
დაზარალდნენე ინსულტის შედეგად. მეტი ინფომრაციის 
მისაღებად დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე +44 303 3033 100, 
ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს stroke.org.uk. ჩვენი მეილია: 
feedback@stroke.org.uk. 
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