


KĀ RĪKOTIES PĒC 
INSULTA  

Informācija cilvēkiem, 
kuri saskārušies ar insultu.



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.



ATKĀRTOTA INSULTA 
RISKA SAMAZINĀŠANA 

KUR VĒRSTIES PĒC 
PALĪDZĪBAS UN 
INFORMĀCIJAS

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ

INFORMĀCIJA PAR 
INSULTU 

ATKOPŠANĀS UN 
REHABILITĀCIJA

ATBALSTS PĒC 
IZRAKSTĪŠANĀS NO 

SLIMNĪCAS 

DZĪVES BAUDĪŠANA 
PĒC INSULTA 
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PAR JUMS

Pēc insulta jums nepieciešama 
informāci ja  un atbalsts 
neatkarīgi no tā, vai esat pilnībā 
atkopušies vai saskaraties ar 
invaliditāti. Šajā rokasgrāmatā 
sniegta noderīga informācija 
visiem, kas cietuši no insulta, kā 
arī padomi, kur nepieciešamības 
g a d ī j u m ā  v ē r s t i e s  p ē c 
palīdzības.

INFORMĀCIJA PAR 
INSULTU

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. 

Pastāv divi galvenie insulta 
veidi:

1. Išēmiskais: ja smadzenēs 
ir nosprostots asinsvads;

2. Hemorāģiskais: ja 
smadzenēs vai ap tām 
notiek asiņošana.

Runājot par išēmisko insultu, 
bieži lieto apzīmējumu “trombs”.

Hemorāģisko insultu bieži sauc 
par “asiņošanu”.
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Dažādi hemorāģiskā insulta 
apzīmējumi

Hemorāģisku insultu dažkārt 
sauc par asinsizplūdumu 
smadzenēs, subarahnoidālu 
asinsizplūdumu vai intracerebrālu 
asinsizplūdumu.

TIL jeb mini insults

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. TIL sauc arī par “mini 
insultu”, un dažkārt cilvēki 
uzskata, ka tikai jūtas “mazliet 
dīvaini”. Taču lēkme ir svarīgs 
brīdinājums par iespējamu 
insultu. 

INSULTA SEKAS

Katrs insulta gadījums ir atšķirīgs. 
Insulta sekas ir atkarīgas no tā, 
kura smadzeņu daļa tiek skarta 
un cik liela ir skartā daļa. 

Dažas insulta sekas:

Kustības un līdzsvars

Nespēks vienā ķermeņa pusē;

Līdzsvara un staigāšanas 
problēmas;

Grūtības kustināt kājas, pēdas, 
rokas un plaukstas.

Citas fiziskas problēmas

Grūtības norīt;

Zaudēta kontrole pār vēdera 
izeju un urīnpūsli;

Nogurums: nespēks, kas 
nepāriet arī pēc atpūšanās;

Muskuļu un locītavu sāpes.
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Domāšana un saziņa

Sarežģījumi ar atmiņu, 
koncentrēšanos un problēmu 
risināšanu;

Sarežģījumi ar runu, sapratni, 
lasīšanu un rakstīšanu;

Telpiskā nevērība: nespēja 
apzināties objektus vienā 
ķermeņa pusē.

Sensorās problēmas

Redzes problēmas, tostarp 
redzes dubultošanās, 
paaugstināta jutība pret 
gaismu un zaudēta daļa vizuālā 
lauka;

Nejutīga āda, durstīšanas 
sajūta.

APSLĒPTĀS SEKAS

Insultam var būt arī “apslēptas” 
sekas, piemēram, emocionālas 
problēmas un nogurums. Tās var 
pieredzēt arī tie cilvēki, kuriem 
pēc insulta nav citu veselības 
traucējumu vai invaliditātes.

Personīgs stāsts: nogurums

"Es izmisumā zvanīju uz insulta 
uzticības tālruni, jo man pilnīgi 
nemaz nebija spēka. Sieviete no 
uzticības tālruņa sacīja: “Ziniet, 
tas ir pilnīgi normāli.” Tas bija 
liels atvieglojums."

Ričards, insulta 
pacients

Afāzija

Aptuveni trešdaļai pacientu pēc 
insulta ir runas grūtības, sauktas 
par afāziju. Bieži šīs problēmas 
pieredz pēc insulta smadzeņu 
kreisajā pusē. Afāzija var ietekmēt 
visas valodas izpausmes, tostarp 
runu, lasīšanu, rakstīšanu un 
uztveri. Cilvēki ar afāziju nekļūst 
mazāk inteliģenti, taču pieredz 
grūtības izmantot valodu.

Saziņas grūtības var skaidrot 
arī ar vājiem sejas muskuļiem, 
kas izraisa neskaidru runu, kā 
arī atmiņas un koncentrēšanās 
spēju problēmām.
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Izmaiņas uzvedībā un 
paradumos
Daudziem cilvēkiem pēc insulta 
mainās uzvedība. Viņi var mainīt 
paradumus un, piemēram, 
kafijas vietā sākt dzert tēju. Daži 
cilvēki kļūst viegli aizkaitināmi, 
saka un dara lietas bez apdoma.

Daudzas insulta sekas ir 
īslaicīgas

Daudzas sekas var pagaist 
nākamajās dienās vai nedēļās 
pēc insulta, taču citas var būt 
ilgstošākas. Lai veicinātu 
atkopšanos, jums var būt 
nepieciešama rehabilitācija.

INSULTA EMOCIONĀLĀS 
SEKAS
Pēc insulta daudzi cilvēki var 
just lielu psiholoģisko triecienu, 
dusmas, vainu un skumjas. 
Pacienti pēc insulta bieži 
pieredz arī tādas emocionālās 
problēmas kā trauksme un 
depresija. 

Lai gan jums var grūti nākties 
runāt par savām jūtām, saruna 
ar kādu tuvu cilvēku vai 
profesionālu psihologu var lieti 
noderēt.

Emocionalitāte

Daudziem pēc insulta nenākas 
viegli kontrolēt emocijas. 
To sauc par emocionalitāti. 
Tas nozīmē, ka jūs varat 
nekontrolēti smieties vai 
raudāt, turklāt dažkārt bez 
jebkāda iemesla.

Personīgs stāsts: 
emocionalitāte

“Kad esmu noguris, varu 
neprātīgi smieties par lietām, 
kas nemaz nav tik smieklīgas. 
Smiekli tad mijas ar raudāšanu, 
un tas ir patiesi savādi.”

Džošs, insulta pacients
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IETEKME UZ ATTIECĪBĀM

Insults ietekmē arī cilvēkus ap 
jums. Viņi bieži jūtas satraukti 
un pārsteigti. Insults var mainīt 
jūsu attiecības, turklāt slimība 
un invaliditāte var mainīt lomu 
sadalījumu ģimenē.

Draugiem un ģimenei var 
nenākties viegli saprast, ko 
jūs šobrīd pieredzat, tādēļ, ja 
iespējams, mēģiniet ar viņiem 
runāt par to, ko jūtat.

Daudzi cilvēki stāsta, ka insults 
ir ietekmējis viņu seksuālo 
dzīvi. To var skaidrot ar insulta 
fiziskajām un emocionālajām 
sekām. Cilvēkiem bieži nav 
viegli par to runāt, taču jums 
nav par to jākaunas.

VĒRŠANĀS PĒC 
PALĪDZĪBAS

Nebaidieties vērsties pēc 
palīdzības, lai risinātu 
emocionālas, seksuālas 
vai attiecību problēmas, 
tostarp izmaiņas uzvedībā. 
Konsultējieties ar savu ģimenes 
ārstu. 

Personīgs stāsts: depresija

“Es nemitējos domāt par to, 
“kādēļ tas ar mani noticis”. 
Tas mani ļoti, ļoti nomāca – 
kļuvu depresīva. Mani gandrīz 
nekavējoties mudināja vērsties 
atbalsta dienestā.”

Sīlija, insulta 
paciente

ATLABŠANA UN 
REHABILITĀCIJA

Pēc insulta smadzenēm un 
ķermenim nepieciešams laiks 
atlabšanai. Dažas nākamās 
nedēļas pēc insulta daudzi jūtas 
ļoti noguruši un apjukuši.

Ikviens atlabst citādi. Daži 
atkopjas pilnībā, savukārt citi 
saskaras ar tālākiem veselības 
traucējumiem vai invaliditāti.
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Atlabšanas laiks

Visātrāk cilvēki atlabst dažu 
pirmo mēnešu laikā pēc 
insulta. Pēc tam progress var 
būt lēnāks. Taču atlabšana var 
notikt arī turpmāko mēnešu un 
gadu laikā.

Personīgs stāsts: atlabšana

“Es joprojām pamazām 
atlabstu, lai gan aizritējuši jau 
10 gadi.”

Alans, insulta 
pacients

Neiroplasticitāte

Var gadīties, ka būsiet dzirdējuši 
apzīmējumu “neiroplasticitāte” 
– ar to apzīmē veidu, kādā 
smadzenes var atlabt pēc 
bojājumiem. 

Smadzeņu šūnas nespēj 
reģenerēties, taču funkcijas 
var pārņemt citas smadzeņu 
daļas. Līdz ar to jūs varat atgūt 
tādas prasmes kā staigāšana 
un runāšana, kā arī līdzsvara 
izjūtu. Varat sekmēt šo procesu 
ar rehabilitācijas vingrojumiem. 

INFORMĀCIJA PAR 
REHABILITĀCIJU

Rehabilitācija ir ķermeņa 
funkciju atjaunošana pēc 
iespējas labākā līmenī 
un palīdzība pielāgoties 
invaliditātei. Rehabilitācijas 
mērķis ir palīdzēt jums 
veikt ikdienišķas darbības, 
sazināties, kustēties un būt pēc 
iespējas neatkarīgākiem.

Rehabilitāciju vēlams uzsākt 
pēc iespējas ātrāk pēc insulta, 
taču to rūpīgi izvērtē fizikālās 
un rehabilitācijas medicīnas 
ārsts, pamatojoties uz pacienta 
rehabilitācijas potenciālu. Ja 
pacientam ir rehabilitācijas 
potenciāls, rehabilitācija 
var tikt uzsākta slimnīcā un 
nepieciešamības gadījumā 
turpināta mājās (ambulatori).
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REHABILITĀCIJAS TERAPIJAS:

Ergoterapija: 
palīdz apgūt tādas ikdienas prasmes kā apģērbšanās 
un pārvietošanās.

Fizioterapija: 
palīdz kustēties un noturēt līdzsvaru. Nostiprina 
muskuļus un veicina kustīgumu, līdzsvara izjūtu un 
koordināciju.

Nodarbības ar audiologopēdu: 
var palīdzēt uzlabot runu, kā arī spēju ēst un 
padzerties.

Psiholoģiskā terapija: 
ārstē emocionālās problēmas, kā arī sarežģījumus ar 
atmiņu un domāšanu.

Uztura atbalsts: 
diētas ārsts gādā, ka jūs uzņemat nepieciešamo 
ēdienu un šķidrumu. Diētas ārsts var palīdzēt, ja jums 
ir ēšanas grūtības.

KĀDA IR REHABILITĀCIJAS NOZĪME?

Rehabilitācijas laikā jūs 
sadarbojaties ar fizikālās 
un rehabilitācijas medicīnas 
ārstu. Ārsts-rehabilitologs veic 
pilnu izvērtējumu un sagatavo 
jūsu vajadzībām piemērotu 

rehabilitācijas plānu. Kopā jūs 
izvirzāt mērķus veiksmīgai 
atlabšanai, kā arī sagatavojat 
plānu mērķu sasniegšanai. 
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Atkarībā no terapijas veida 
jums var būt nepieciešams 
veikt vingrojumus. Jūs varat 
vairot izturību vai arī apgūt 
jaunus veidus, kā veikt ierastās 
darbības.

Padomi rehabilitācijai

Insulta pacienti teic, ka 
rehabilitācijas turpināšana prasa 
daudz spēka un apņēmības. Tas 
var būt smags darbs gan fiziskā, 
gan garīgā ziņā, taču daudziem 
tas palīdz ievērojami uzlabot 
runāšanas, staigāšanas un citas 
prasmes.

Turpinājumā insulta pacienti un 
speciālisti sniedz padomus par 
to, kā saglabāt pozitīvu attieksmi 
un nezaudēt motivāciju.

Lūdziet palīdzību

Vingrojumu veikšana 
var būt ļoti smags 

darbs, tādēļ lūdziet ģimenes 
locekļu vai draugu palīdzību. 
Citu cilvēku iesaiste var jums 
palīdzēt regulāri vingrināties un 
sasniegt mērķus.

Saglabājiet pozitīvu 
attieksmi

Insulta pacienti teic, ka 
rehabilitācijas laikā palīdz 
pozitīva attieksme.

Turpiniet kustēties

Mēģiniet izmantot 
kustības un vingrinājumus 
ikdienas darbos.

Izvirziet mērķus

Ja izvirzīsiet 
s a s n i e d z a m u s 

mērķus, jutīsiet gandarījumu 
par paveikto.

Progresa atzīmēšana

Ja regulāri atzīmēsiet, 
kādas darbības veicat, 

sapratīsiet, cik daudz esat 
progresējuši. Sākumā varat 
nespēt veikt pārāk aktīvu 
rehabilitāciju. Kad būsiet 
atguvuši spēku, spēsiet vairāk.
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ATBALSTS PĒC 
IZRAKSTĪŠANĀS NO 
SLIMNĪCAS

Ja slimnīcā pavadīts ilgs 
laiks, atgriešanās mājās var 
sniegt lielu atvieglojumu. Taču 
daudziem cilvēkiem tā var šķist 
arī biedējoša.

Izrakstīšanās procesā vajadzētu 
nodrošināt, ka jums tiek sniegta 
visa nepieciešamā palīdzība. 
Šajā procesā varat iesaistīties 
arī paši vai jūsu ģimenes locekļi.

Izrakstīšanās plāns ietver:

Rehabilitāciju;

Ārstēšanu;

Aprūpi mājās;

Vajadzīgo aprīkojumu;

Turpmākas pārbaudes.

AGRĪNA IZRAKSTĪŠANA AR 
ATBALSTU

Jūs var izrakstīt no slimnīcas 
drīz pēc insulta, ja spējat 
pārvietoties no gultas līdz 
krēslam un jums ir droša mājas 
vide, kurā atgriezties. Tādā 
gadījumā rehabilitācija tiek 
veikta mājās.

Jūsu vajadzību izvērtējums

Apmēram sešus mēnešu pēc 
izrakstīšanās no slimnīcas 
ieteicams izvērtēt jūsu progresu. 
Tas palīdzēs pārliecināties, 
ka saņemat pareizo atbalstu 
gadījumā, ja jūsu vajadzības 
būs mainījušās. Šo izvērtējumu 
dažkārt veic Insulta asociācijas 
biedri, specializēta medmāsa 
vai cits insulta speciālists.

Padoms: Ja šāds izvērtējums 
netiek veikts, sazinieties ar 
savu ģimenes ārstu.
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ATBALSTA PERSONAS 
PĒC IZRAKSTĪŠANĀS NO 
SLIMNĪCAS

Palīdzību veselības traucējumu 
gadījumā vai vienkārši atbalstu 
varat lūgt savam ģimenes 
ārstam.

Jums var būt nepieciešama 
terapeitu, piemēram, 
psihoterapeita vai 
ergoterapeita, palīdzība.

Iespējams, jūsu dzīvesvietā 
strādā medmāsa, kas 
specializējusies insulta 
jautājumos.

Jums var būt pieejams 
sociālais darbinieks.

Atkarībā no jūsu dzīvesvietas 
varat saņemt palīdzību no 
Insulta asociācijas biedriem.

DZĪVESVIETA

Ja pēc insulta saskaraties ar 
invaliditāti, jums var nākties viest 
pārmaiņas mājās, lai jūs varētu 
veikt ikdienas darbības. Jums 
var nākties pielāgot labierīcības 
un virtuvi savām vajadzībām. 
Dažiem nepieciešams meklēt 
jaunas mājas ar papildu atbalsta 
iespējām. Sociālais darbinieks 
var palīdzēt apsvērt dažādas 
iespējas, tostarp: 

Aprūpes nams: neatkarīga 
dzīve ar zināmu atbalstu, 
piemēram, vadītāju vai 
trauksmes sistēmu;

Aprūpe dzīvesvietā: pamata 
personīgā aprūpe vai aprūpes 
māsas pakalpojumi.
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INSULTA IETEKME UZ 
FINANSĒM

Insults var lielā mērā ietekmēt 
jūsu un ģimenes finansiālo 
stāvokli.

Darbnespēja

Ja jums ir darbs, atlabšanas 
laikā varat pieprasīt apmaksātu 
slimības lapu. 

Daudzās apdrošināšanas 
polisēs paredzēts segums 
nopietnām slimībām. Tāpat, 
iespējams, varat pieprasīt valsts 
pabalstu, piemēram, darba un 
atbalsta pabalstu. Daudziem ir 
kauns pieprasīt pabalstu, taču 
tas ir paredzēts visiem, kuriem 
tas nepieciešams.

DZĪVES BAUDĪŠANA 
PĒC INSULTA

Laika gaitā izvirzīsiet savus 
mērķus laimīgai dzīvei. 
Atlabšana un rehabilitācija 
var būt ilgstošs process, taču 
daudzi pacienti stāsta, ka pēc 
insulta atraduši jaunus veidus, 
kā izbaudīt dzīvi.

PRIEKPILNA UN VESELĪGA 
DZĪVE

Emocionālā pašsajūta

Fiziskas kustības ir viens 
no veidiem, kā uzlabot savu 
emocionālo pašsajūtu pēc insulta. 
Kustības izdala smadzenēs 
ķīmiskas vielas, kas liek jums 
justies labāk.

Sazināšanās ar draugiem un 
ģimeni palīdzēs nejusties 
noslēgtiem.
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Neapspiediet savas jūtas – 
mēģiniet par tām runāt. Radošas 
nodarbes, piemēram, mūzika 
un māksla, var palīdzēt izpaust 
emocijas.

Emocionālas problēmas pēc 
insulta nav nekas neparasts. 
Ja jums ir tādas problēmas 
kā trauksme vai depresija, 
konsultējieties ar savu ģimenes 
ārstu.

Ikdienas dažādošana

Veiciet darbības, kuras jums 
patīk! Metiet sev izaicinājumu, 
darot jaunas lietas un tiekoties 
ar jauniem cilvēkiem.

Varat saņemt atbalstu no citiem 
insulta pacientiem. 
Iesaistīšanās šādā 
grupā var sniegt 
dzīvei jaunu mērķi 
un dot iespēju iegūt 
jaunus draugus.

DARBS

Likums aizsargā cilvēkus ar 
invaliditāti darba vidē, un jūsu 
darba devējam ir pienākums 
palīdzēt jums saglabāt darbu 
(ja tas ir iespējams). Jums, 
iespējams, pieejami pabalsti vai 
cita veida atbalsts, lai palīdzētu 
atgriezties darbā.

Speciālista viedoklis: darbs

“Daudzi cilvēki ir atgriezušies 
darbā par ar smagām insulta 
sekām, un viņi darbu paveic 
gluži lieliski!”

Kolins, insulta 
pacientu konsultants
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AUTOVADĪŠANA UN 
PĀRVIETOŠANĀS

Lūdzu konsultējieties ar savu 
ģimenes ārstu par automašīnas 
vadīšanu pēc insulta vai TIL. 

ATKĀRTOTA INSULTA 
RISKA SAMAZINĀŠANA

Ikvienam cilvēkam ir atšķirīgs 
risks piedzīvot insultu atkarībā 
no ķermeņa un dzīvesveida. 
Galvenie riska faktori ir šādi:

1. Vecums

Gadu gaitā artērijas artēriju 
sieniņas kļūst mazāk elastīgas, 
tādējādi paaugstinot iespēju, ka 
veidosies nosprostojumi.

2. Veselības traucējumi

Insulta risku paaugstina arī 
noteikti veselības traucējumi.

TIL un insults: ja jums jau bijusi 
TIL (mini insults) vai insults, jums 
ir lielāks risks pieredzēt atkārtotu 
insultu. Taču jūs varat samazināt 
šo risku – sīkāku informāciju 
skatiet 17. lappusē.

Insulta risku paaugstina arī citi 
veselības traucējumi:

Augsts 
asinsspiediens;

Ātriju fibrilācija 
(neregulāra 
sirdsdarbība);

Diabēts vai 
pirmsdiabēta 
stāvoklis;

Augsts holesterīna 
līmenis.

3. Dzīvesveids

Insulta risku var paaugstināt 
mūsu ikdienas izvēles, tostarp:

Smēķēšana;

Liekais svars;

Pārmērīgs alkohola 
patēriņš;

Mazkustīgs dzīvesveids;

Neveselīga pārtika.
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4. Ģimenes veselības 
vēsture

Insults var iedzimt arī ģimenē, 
tādēļ, ja kādam jūsu ģimenē 
bijis insults, arī jums ir lielāks 
risks ar to saskarties.

5. 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.

INSULTA RISKA 
PĀRVALDĪŠANA

Jums noteikti jāvēršas pie sava 
ģimenes ārsta, lai uzzinātu 
vairāk par jūsu insulta risku un 
noskaidrotu, kādas darbības 
varat veikt tā samazināšanai.

Kad jums būs diagnosticēts 
insults vai TIL (mini insults), 
ārsti mēģinās noskaidrot, kas 
insultu izraisījis. Viņi veiks 
ārstēšanu, lai samazinātu 
vēl viena insulta risku. 
Piemēram, ja jums ir auksts 
asinsspiediens, viņi palīdzēs to 
kontrolēt, tādējādi samazinot 
insulta risku.

Kopumā ceturtdaļa cilvēku 
piecu gadu laikā pieredz 
atkārtotu insultu. Vislielākā 
iespēja pieredzēt otro insultu 
ir pirmajās 30 dienās. Tieši 
tādēļ ir tik svarīgi ievērot visus 
jums noteiktos ārstniecības 
norādījumus. Tāpat svarīgi 
ievērot šos norādījumus 
ilgstoši, lai risks būtu pēc 
iespējas mazāks.

Zināms, ka aptuveni 90% insulta 
gadījumu ir saistīti ar ārstējamiem 
veselības traucējumiem vai 
“dzīvesveida” faktoriem, 
piemēram, smēķēšanu. Ja 
uz jums attiecas kāds no šeit 
uzskaitītajiem riska faktoriem, 
varat samazināt risku, ievērojot 
ārstniecības norādījumus un 
mainot dzīvesveidu.
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Samierināšanās ar neziņu

Insultu vienmēr pavada neziņa. 
Daudzi raizējas par nākotni, 
bet šīs raizes var novest pie 
trauksmes un depresijas. Ja jūs 
māc lielas bažas, konsultējieties 
ar savu ģimenes ārstu. 

KO JŪS VARAT DARĪT

Jūsu ģimenes ārsts 
var sniegt padomus 
un atbalstu riska 
s a m a z i n ā š a n ā . 
Viens no labākajiem 

veidiem, kā samazināt insulta 
risku, ir ārstēt visus veselības 
traucējumus, kas saistīti ar 
insultu.

Pēc išēmiskā insulta vai TIL 
(mini insulta): prettrombu 
medikamenti novērš turpmāku 
trombu veidošanos, padarot 
asinis mazāk lipīgas.

Augsts asinsspiediens: pastāv 
dažādi medikamentu veidi 
paaugstināta asinsspiediena 
novēršanai. Varat uzzināt par 
urīndzenošajiem līdzekļiem, 
kalcija kanālu blokatoriem, 
AKE inhibitoriem un beta 
blokatoriem. Varat veikt 
veselīgas izmaiņas dzīvesveidā, 
piemēram, atmest smēķēšanu, 
samazināt alkohola patēriņu un 
vairāk izkustēties.

Ātriju fibrilācija (neregulāra 
sirdsdarbība): pastāv plašs 
klāsts medikamentu, kas 
palīdzēs atgūt vai kontrolēt 
normālu sirdsdarbību. Varat 
lietot antikoagulantus, lai 
novērstu trombu veidošanos. 
Dažkārt normālas sirdsdarbības 
atjaunošanai veic ķirurģisku 
procedūru.
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Diabēts: šo veselības 
traucējumu gadījumā lieto 
medikamentus, lai kontrolētu 
cukura līmeni asinīs, kā arī 
insulīna injekcijas. 

Cukura līmeni asinīs palīdzēs 
regulēt arī veselīga ēdienkarte, 
atbrīvošanās no liekajiem 
kilogramiem un izkustēšanās. 
Diabētiķiem jāveic regulāras 
pārbaudes, tostarp jāveic 
cukura līmeņa analīzes, kā 
arī jāpārbauda acu un pēdu 
veselība.

Augsts holesterīna līmenis: 
statīni ir izplatītākie 
medikamenti holesterīna 
līmeņa samazināšanai asinīs. 
Holesterīna līmeni var palīdzēt 
samazināt arī veselīga 
ēdienkarte, izkustēšanās un 
smēķēšanas atmešana.

Nekādā gadījumā nepārtrauciet 
ārstēšanās kursu, iepriekš 
nekonsultējoties ar ģimenes 
ārstu.

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Aktīvs dzīvesveids un veselīga 
ēdienkarte samazina atkārtota 
i n s u l t a  r i s k u .  Ve s e l ī g a 
dzīvesveida ievērošana var 
palīdzēt jums kontrolēt tādus 
veselības traucējumus kā 
augsts asinsspiediens, diabēts 
un paaugstināts holesterīna 
līmenis, kas līdz ar to samazinās 
insulta risku. Ievērojot veselīgu 
ēdienkarti, atmetot smēķēšanu, 
samazinot alkohola patēriņu un 
vairāk izkustoties, samazināsiet 
savu risku.

Smēķēšanas atmešana

Smēķēšana dubulto insulta 
risku, tādēļ vērts noskaidrot, 
kā to atmest. Tiklīdz atmetat 
smēķēšanu, insulta risks 
samazinās.

Veselīga ēdienkarte

Ja varat, ēdiet daudz dārzeņu un 
augļu, kā arī mājās gatavotus 
ēdienus, jo tajos parasti ir 
mazāk tauku un sāls nekā 
gatavajos ēdienos un uzkodās. 
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Izslēdzot no ēdienkartes sāli, 
varat kontrolēt asinsspiedienu, 
savukārt samazināts tauku 
daudzums uzturā palīdzēs 
atbrīvoties no liekā svara.

Aktīvāks dzīvesveids
Izkustieties pēc iespējas 
biežāk! Ja iespējams, mēģiniet 
katru dienu staigāt pusstundu. 
Pusstundu ilga pastaiga katru 
dienu uz pusi samazinās insulta 
risku. Ja tas ir iespējams, 
mēģiniet izkustēties arī mājās. 
Insulta risku samazina pat 
pastaiga pa istabu ik pēc 20 
minūtēm.

Personīgs stāsts: aktīvs 
dzīvesveids!

“Lielu labumu sniedz pat neliela 
izkustēšanās. Apdariet mājas 
darbus vai dodieties pastaigā.”

Maikls, insulta 
pacients

Mazāks alkohola patēriņš

Varat samazināt insulta risku, 
patērējot mazāk alkohola. 
Apvienotās Karalistes veselības 
uzraudzības iestādes veselības 

risku samazināšanai iesaka 
nedēļā nepatērēt vairāk par 140 
ml alkohola. Šis limits ir vienāds 
gan vīriešiem, gan sievietēm.

Svara kontrole

Veselīgs svars palīdz samazināt 
insulta risku. Liekā svara 
zaudēšana var jums arī 
palīdzēt kontrolēt paaugstinātu 

asinsspiedienu, kā arī uzraudzīt 
cukura līmeni asinīs, ja jums ir 
diabēts.

Sāciet!

Lai saņemtu praktiskus 
padomus par veselīgām 
izmaiņām dzīvesveidā, 
apmeklējiet adresi stroke.
org.uk vai zvaniet uz mūsu 
uzticības tālruni. Lai saņemtu 
individuālu palīdzību 
smēķēšanas atmešanā, svara 
zaudēšanā un alkohola patēriņa 
samazināšanā, vērsieties pie 
sava ģimenes ārsta.
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INSULTA PAZĪMJU ATPAZĪŠANA

Svarīgi prast atpazīt izplatītākās insulta pazīmes gan pašiem sev, 
gan citiem. Vislabāk to izdarīt ar testu 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.

TESTS ĀTRI
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Tests ĀTRI palīdz atpazīt trīs izplatītākās insulta 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!

Kā rīkoties, ja simptomi bijuši pirms vairāk nekā 24 stundām

Ja pirms vairāk nekā dienas 
jutāties “mazliet dīvaini” un 
jums, iespējams, bija TIL 
(mini insults), zvaniet ģimenes 
ārstam un piesakieties uz 
ārkārtas vizīti. Varat doties 
arī uz tuvāko NVD klīniku vai 

vietējo neatliekamās palīdzības 
dienestu. TIL brīdina par insultu! 
Tādēļ nepieciešams vērsties 
pēc medicīniskas palīdzības, 
pat ja lēkme bijusi pirms kāda 
laika.
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INSULTA UN CĒLOŅU 
DIAGNOSTICĒŠANA

Insultu diagnosticē, veicot 
izmeklējumus un smadzeņu 
skenēšanu. Tas palīdz noskaidrot, 
kāda veida insults jūs skāris un 
kurā smadzeņu vietā tas atrodas.

Ja insultu izraisījis trombs, 
tiek veikta skenēšana un citas 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai 
trombs veidojies smadzenēs vai 
atplūdis no sirds.

Ja insultu izraisījusi asiņošana, 
smadzeņu skenēšana palīdzēs 
noteikt, kurā vietā tā atrodama.

Skenēšanas veidi

Datortomogrāfija (DT);

Magnētiskās rezonanses 
attēlveidošana (MR).

Citas pārbaudes un 
izmeklējumi

Elektrokardiogramma (EKG): 
pārbauda sirdsdarbību;

Doplera ultrasonogrāfija: 
pārbauda nosprostojumus 
un sašaurinājumus kakla 
artērijās;

Asinsspiediena mērījumi.

Jums veiks šādas 
asinsanalīzes:

Asins recēšana;

Cukura līmenis asinīs;

Holesterīna līmenis.
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ĀRKĀRTAS INSULTA 
ĀRSTĒŠANA
Insulta ārstēšana mēģina atjaunot 
asins piegādi smadzenēm, 
apturot turpmākus smadzeņu 
bojājumus. Dažkārt ārstēšanas 
ietekmē simptomi uzlabojas vai 
nekļūst sliktāki.

Ja jums smadzenēs ir trombs, 
ārsti dažkārt mēģina to izvadīt 
ar trombus šķīdinošiem 
medikamentiem (trombolīze). 
Trombektomija ir ārstēšana, 
kuras laikā trombs tiek izņemts no 
smadzenēm. Taču šāda ārstēšana 
pieejama tikai atsevišķās Latvijas 
slimnīcās.

 Ja jums smadzenēs ir asiņošana, 
ārsti var veikt operāciju, lai 
apturētu asiņošanu un samazinātu 
spiedienu uz smadzenēm. Jums 
asinsspiediena kontrolei būs 
jālieto medikamenti.

ĀRSTĒŠANA ATKĀRTOTA 
INSULTA NOVĒRŠANAI

Ārsti slimnīcās cenšas arī novērst 
atkārtota insulta rašanos. 
Dažkārt viņi veic operācijas, lai 
novērstu nosprostojumus kakla 
artērijās (karatoīdās artērijās).

Viņi izmanto medikamentus, lai 
pazeminātu asinsspiedienu un 
samazinātu holesterīna līmeni 
asinīs. Tāpat tiek izmantoti 
medikamenti, lai novērstu 
trombu veidošanos asinīs, 
tostarp prettrombu medikamenti, 
kas padara asinis mazāk lipīgas. 
Trombu veidošanās risku 
samazina arī antikoagulanti. 
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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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