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მეგობრებისთვისა და 

მზრუნველთათვის 
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გთხოვთ გაითვალისწინეთ რომ ეს ინფორმაცია არ არის 
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ზუსტი და თანამედროვეა, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება 
შეიცვალოს დროთა განმავლობაში. კანონით დაშვებულია, 
რომ ინსულტის ასოციაცია არ იღებს ვალდებულებას ამ 
პუბლიკაციაში გამოყენებული ინფორმაციის გამოყენების 
შესახებ.



მხარდაჭერა საავადმყოფოს 
დატოვების შემდგომ    18

ინსულტი: რა უნდა იცოდეთ    1

სწრაფი სახელმძღვანელო თუ როგორ 
მოქმედებეს ინსულტი      9

რეაბილიტაცია     14

ინსულტის ემოციური ზემოქმედება  15

სად უნდა მიიღოთ 
დახმარება დ აინფორმაცია   19

ამ ბროშურით გაეცნობით 



მხარდაჭერა ინსულტის გადატანის შემდგომ 1

რჩევა: გაზიარებული 

კითხვა

ინსულტის შემგომ 
რთულია აღიქვა საგნები. 
ინსულტგადატანილ 
ადამიანებს შესაძლოა 
დასჭირდეთ 
რამდენიმეჯერ 
გამეორება რომ 
გაიგონონ და გაგიგონ.

ჩვენ აქ ვართ 
თქვენთვის

დაგვიკავშირდით….

თქვენს შესახებ

თუ თქვენ მიიღეთ დახმარება 
ინსულტის შემდგომ 
თქვენი მეგობრისგან 
ან ოჯახის წევრისგან, 
ეს სახელმძღვანელო 
დაგეხმარებათ უკეთ 
გაიგოთ თუ რა მოხდა. 

ის გთავაზობთ რჩევებს 
ინსულტ გადატანილი 
ადამიანებისაგან, და 
გაძლევთ იდეებს ვის 
მიმართოთ რჩევისთვის.

ინსულტი: რა უნდა 
იცოდეთ

ინსულტი არის ტვინის 
შეტევა. ის ხდება როდესაც 
სისიხლის მიწოდება 
ფერხდება ტვინის რაღაც 
ნაწილისათვის რაც 
იწვევს ტვინის უჯრედების 
კვდომას. ტვინის უჯრედების 
დაზიანებამ შესაძლოა 
გავლენა იქონიოს 
სხეულის მუშაობაზე. მას 
ასევე შეუძლია შეცვალოს 
ადამიანის ფიქრები და 
გრძნობები.
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არსებობს ორი ტიპი 
ინსულტი:

1. იშემიური: 
სისხლძარღვთა 
დაბლოკვის გამო 
განვითარებული 

2. ჰემორაგიული: 
ტვინში სისხლდენის 
შედეგად 
განვითარებული

იშემიური ინსულტი 
ხშირ  შემთხვევაში 
მოხსენიებულია 
როგორც თრომბი ხოლო 
ჰემორაგიულ ინსულტი 
კი სისხლი. იშემიური 
ინსულტი ხშირ შემთხვევაში 
მოხსენიებულია 
როგორც თრომბი ხოლო 
ჰემორაგიულ ინსულტი კი 
სისხლი.

ჰემორაგიული 
ინსულტის 
სხვადასხვა სახეები
ჰემორაგიულ ინსულტს 
ხანდახან უწოდებენ ტვინის 
ჰემორაგიას, განასხვავებენ 
სუბარაქნოიდურ ჰემორაგიას 
ან ინტრაცერებრულ 
ჰემორაგიას.

გარდამავალი იშემური 
შეტევა ან მინი ინსულტი 

გარდამავალი იშემიური 
შეტევა იგივეა რაც 
ინსულტი, იმ განსხვავებით 
რომ ამ შემთხვევაში 
სიმპტომები გრძელდება 
24 საათზე ნაკლებ 
დროში. გარდამავალი 
იშემიური შეტევის 
დროს სისხლმიმოქცევა 
ფერხდება დროებით, 
მაგრამ შეფერხება იხსნება 
თავისთვის,ჩარევის გარეშე. 
გარდამავალი იშემიური 
შეტევა ცნობილია ასევე 
როგორც მინი ინსულტი, 
და ზოგი ადამიანი 
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ფიქრობს რომ ეს არ არის 
საყურადღებო. თუმცა 
გარდამავალი იშემიური 
შეტევა  ინსულტის 
გამართხილებელი ნიშანია. 

ყველა ინსულტი 
განსხავვებულია 

ინსულტის შემდგომ 
ზოგი ადამიანი სწრაფად 
გამოჯანმრთელდება. 
მაგრამ  ინსულტმა 
შესაძლოა მიგვიყვანოს 
უფუნქციობამდე, ინსულტი 
იწვევს  შეზღუდულ 
შესაძლებლობებს, თუმცა, 
ბევრ შედეგს შესაძლებელია 
ვუმკურნალოთ. 
რეაბილიტაციას შეუძლია 
დაეხმაროს ადამიანებს, 
რათა მათ უკეთესად 
იგრძნონ თავი.

რჩევა: 
ადამიანმა შესაძლაო თავი 
იგრძნოს კარგად მაგრამ 
ისევ ესაჭიროებოდეს 
დახმარება ინსულტის 
ფარული ეფექტების 
აღმოსაფხვრელად. 

განმეორებითი 
ინსულტის რისკი

 ინსულტის განმეორების 
შანსი საკამოდ მაღალია. 
კვლევებმა გვიჩვენა რომ 
ინსულტის შემდგომ, 
ოთხიდან ერთ ადამიანს 
შ ე ს ა ძ ლ ა ო  კ ვ ლ ა ვ 
განუვითარდეს ინსულტი. 
განმეორებითი ინსულტი 
შესაძლოა განმეორდეს 
პირველ 30 დღეში. 

ამიტომაც როდესაც 
ადამიანს ინსულტი აქვს 
გადატანილი ექიმი 
ყოველთვის ამოწმებს 
აქვს თუ არა პაციენტს 
ის რისკები, რომელიც 
ზრდის ამ დაავადების 
განვითარებას ალბათობას. 



მხარდაჭერა ინსულტის გადატანის შემდგომ 4

მთავარი პირობები რომლებიც ქმნიან 
მაღალ რისკს ინსულტისათვის არის:

მაღალი 
არტერიული 
წნევა

წინაგულის 
ფიბრილაცია 
(არასიმეტრიული 
გულისცემა)

დიაბეტი 

მაღალი 
ქოლესტერინი.

ე ს  პ ი რ ო ბ ე ბ ი 
კონტროლირებადია და 
შესაძლებელია დაეხმაროს 
ადამიანს ინსულტის 
რისკების შემცირებაში. 
თუ ვინმეს აქვს მოცემული 
პირობებიდნა რომელიმე, 
საუკეთესო გამოსავალი 
მათ შესამცირებლად 
ა რ ი ს  მ ო ც ე მ უ ლ 
გამოჯანმრთელების 
ინსტრუქციას დაცვა. 

რჩევა ეძლევათ ადამაინებს 
იცხოვრონ ჯანსაღი 
ცხოვრების წესით და უარი 
თქვა მავნე ჩვევებზე.
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როგორ შეგლიძია დაეხმარო

მოცემული მკურნალობის 
ინსტრუქციების 
გათვალსიწინებით 
შესაძლებელია ინსულტის 
რისკების შემცირება.
მაგ: თუ საწიროა წონის 
კორექცია უნდა მივცეთ მათ 
პრაქტიკული რჩევები.

თერაპევტს ან ინსულტის 
სპეცილისტს შეუძლიათ 
გაუწიონ დახმარება ნებისმიერ 
დაზარალებულს რათა 
გაიაზრონ ინდივიდუალური 
რისკები და შეთავაზონ მათ 
დახმარება ამ რისკების 
შესამცირებლად.
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ინსულტის ნიშნების გამოვლენა

მნიშველოვანია იცოდეთ გამაფრთხილებელი ნიშნები 
ინსულტისა. საუკეთესო გზა ამისათვის არის გამოიყენოთ 
სწრაფი ტესტი. 

სწრაფი ტესტი

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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აქ მოცემულია მთავარი მახასიათებლები ინსულტისა. 
მაგრამ ასევე მოწოდებულია სხვა მახასიათებლები 
რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.

უეცარი სისუსტე ან დაბუჟება ერთ მხარეზე, 
რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს ფეხს, ხელს 
ან ტერფს.

სიტყვების მოძიების გართულება ან 
გამართული წინადადებების ჩამოყალიბების 
გაძნელება

უეცარი მხედველობის დაქვეითება ან 
სრულად დაკარგვა

უეცარი მეხსირების დაკარგვა ან დაბნევა

თავბრუსხვევა ან უეცარი დაცემა

მოულოდნელი ძლიერი თავის ტკივილი

ინსულტი შესაძლოა დაემართოს 
ნებისმიერს ადამიანს, ნებისმიერ 
ასაკში.ყველა წამი ითვლება. თუ ამ სამი 
სიმპტომიდან რომელიმეს შეამჩნევთ, 
არ დაიცადოთ, დარეკეთ...
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რა უნდა გააკეთოთ? 
თუ ვინმეს ჰქონია ტია 
ეს შესაძლაო ნიშნავდეს 
მინი ინსულტს რომელიც 
შესაძლოა ერთი დღით 
ადრე დაგემართოთ, 
დაურეკეთ თერაპევტს და 
თხოვეთ დახმარება. ასევ 
შეგიძლიათ წახვიდეთ 
უახლოეს კლინიკაში 
ან  ადგილობრივი 
შემთხვევებისა  და 
საგანგებო დამხარების 
დეპარტამენტში. 
გარდამავალი იშემიური 
შეტევა(ტია) არის მთავარი 
გამაფრთხილებელი 
ნიშანი ინსულტისა. ასეთ 
შემთხვევაში აუცილებელია 
მიიღოთ სამედიცინო 
დახმარება, თუ ეს შეტევა 
იყო რამოდნეიმე ხნის წინ.

ინსულტის გადაუდებელი 
მკურნალობა

თუ ვინმეს აქვს საეჭვო 
ინსულტის ნიშნები, 
ისინი უნდა მივიდნენ 
საავადმყოფოში, 
ინსულტის სპეციალურ 
განყოფილებაში. თავის 
ტვინის ტომოგრაფია და 
გამოკვლევა დაეხმარება 
ექიმს დიაგნოზის უკეთ 

დასმაში და ინსულტის 
გამომწვევი მიზეზების 
დადგენაში.

იშემიური ინსულტის 
მკურნალობა 
მოიცავს შედედების 
საწინააღმდეგო 
მედიკამენტებს. 
თრომბოლიზისი არის 
მკურნალობა რომელიც 
შლის შედედებულ 
სისხლს(თრომბს) ამ 
ეტაპისთვის არნიშნული 
მკურნალობა 
ინგლისის რრამდენიმე 
საავადმყოფოშია 
მხოლოდ შესაძლებელი.

ჰემორაგიული ინსულტის 
მკურნალობა მოიცავს 
მედიკამენტებს რათა 
შევამციროთ სისხლდენა 
ან ქირურგიულ ჩარევას 
რაც გულისხმობს თვის 
ტვინში სისხლდენის 
შეჩერებასა და წნევას 
შემცირებას. 
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რჩევა
თუ გადაწყვიტეთ 
დაეხმაროთ ადამიანს 
რომელსაც აქვს ინსულტი, 
კითხე სამედიცინო 
პეროსნალს აგიხსნან რა 
სახის დახმარება არის 
საჭირო. 

სიცოცხლის ბოლომდე 
მოვლა

ზოგიერთი ადამიანისათვის 
ინსულტი სიცოცხლისათვის 
საფრთხის შემცველია. 
თუ თქვენი საყვარელი 
ადამიანი სერიოზულადსს 
დ ა ა ვ ა დ ე ბ უ ლ ი  დ ა 
მათი მდგომარეობა 
გაუარესდება, შეგიძლიათ 
მიიღოთ მხარდაჭერა 
პალიატიური მზრუნველობის 
საავადმყოფოში, 
რომელიც უზრუნველყოფს 
სიცოცხლის ბოლომდე 
ასეთ ადამიანებზე ზრუნვას. 
ინსულტის ცხელი ხაზი არის 
თქვენთვის.

სწრაფი 
სახელმძღვანელო 
ინსულტის შედეგებზე
ინსულტის შედეგები 
დამოკიდებულია თავის 
ტვინში განვითარების 
ლოკაციაზე და ასვე 
დაზიანებული არის 
ფართობზე. 

ზოგ ადამიანს აქვს 
პრობლემა ფიზიკურ 
აქტივობებთან 
დაკავსირებით: საუბარი, 
წერა და ყლაპვა. ინსულტის 
სხვა ნიშნები არის 
ნაკლებად ამოსაცნობი 
როგორიცაა: დაღლილობა, 
მეხისერების დაკარგვა და 
ემოციური პრობლემები. 

რჩევა:
ინუსლტის ზოგიერთი 
ეფექტი უნჯობესდება 
სწრაფად 

პრობლემები როგორიცაა 
სისუსტე, შეუკავებლობა, და 
ყლაპვის პრობლემები ხშირ 
შემთხვევაში უმჯობესდება 
ინსულტის არსებობის 
პირველივე დღეებში. 
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ინსულტის ხილვადი ეფექტები 

მოძრაობა და ბალანსი

ინსულტი ხშირად 
იწვევს სისუსტეს 
ერთ მხარეს 

ზედა ან ქვედა კიდურებზე. 
რაც ქმნის პრობლემას 
მოძრაობისათვის, 
ბალანსირებისა და საგნების 
ხელში დაჭერისათვის.

შეუკავებლობის 

პრობლემები

ინსულტის შემდგომ 
ნაწლავებისა და 
საშარდე ბუშტის 

პრობლემები არის საკმაოდ 
ხშირი. ხშირ შეთხევავში 
ეს სწრაფად უმჯობესდება. 
თუმცა მსგავსი პრობლემა 
შესაძლოა იყოს უხერხული, 
ამიტომ გთავაზობთ 
მოიძიოთ ისეთი პირი 
ვინც გაგიწევთ სათანადო 
სამედიცინო დახმარებას. 

ხასიათის ცვალებადობა

ინსულტის 
შემდგომ ზოგ 
ადამაინს 
აღენიშნება 

ხასიათის ცვალებადობა, 
როგორიცაა ინეტრესის 
დაკარგვა ისეთ სფეროებზე 
რაც ადრე მოსწონდათ, 
იმპულსურობა და ადვილად 
გაღიზიანებადობა. 
აუცილებელია მივმართოთ 
დახმარებას თუ ადამიანის 
ქცევა მის თავს ან სხვას 
უქმნის საფრთხეს.

სივრცითი უგულებელყოფა

სივრცითი უგულებელყოფა 
ან 
უყურადღებობა 
ნიშნავს რომ 
ტვინი ვერ 

ღებულობს სენსორულ 
ინფორმაციას ცალ 
მხარეს. მათ შესაძლოა 
გამორჩეთ საკვები თეფშზე 
რადგან ტვინი არ არის 
მზად აღიქვას ვიზუალური 
ინფორმაცია. 
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ყლაპვის პრობლემები 
(დისფაგია)

ინსულტმა შეიძლება 
გამოიწვიოს 
პრობლემები 

ყლაპვასთან 
დაკავშირებით. რაც 

ცნობილი დისფაგიის 
სახელწოდებით. ზოგ 
ადამიანს ერთს ვისაც აქვს 
დისფაგია ესაჭიროება 
რბილი სკავების მიღება, 
რათა თავიდან იქნას 
აცილებული ფილტვების 
ინფექცია ინსულტის 
გადატანის შემდოგმ 
უმრავლეს შემთხვევაში 
ვითარდება ყლაპვის 
პრობლემები, მაგრამ ხშირ 
შემთხვევებში ადრეულ 
ეტაპზე უმჯობესდება. 

საკომუნიკაციო 

სირთულეები

აფაზია

ბევრ ადამიანს 
ექმნება 
პრობლემები 
მეტყველებასთან 
დაკავშირებით 

ინსულტის შემდგომ.ეს 
შესაძლოა გამოწვეული 
იყოს სხვადასხვა მიზეზებით. 

აფაზიას იწვევს თავის 
ტვინში მეტყველების 
ცენტრის დაზიანება. აფაზიამ 
შესაძლოა გამოიწვიოს 
პრობლემები მეტყველების, 
კითხვის, წერის და საუბრის 
გაგების კუთხით. ეს არ 
ნიშნავს რომ პიროვნება 
ნაკლებად განვითარებული 
ხდება, უბრალოდ იქმნება 
სამეტყველო აპარატის 
გამოყენების პრობლემა. 

სუსტი სახის კუნთები

საუბარი შესაძლოა 
იყოს გაურკვეველი 
სახის კუნთების 
სისუსტის გამო.

პრობლემები 
კონცენტრაციასა და 
მახსოვრობასთან 

დაკავშირებით 

მახსოვრობისა და 
კონცენტრაციის 
პრობლემებმა შესაძლოა 
გაართულოს კომუნიკაცია. 
ინსულტ გადატანილმა 
ადამიანებმა შესაძლოა 
ვერ აღიქვან საგნები 
დ აადამიანის სახეები, 
ასევე შესაძლებელია 
დაავიწყდეთ ნათქვამი. 
ეს ყოველივე გავლენას 
ახდენს კომუნიკაციაზე. 
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რჩევა: 
ნდობის კომუნიკაცია

შეგიძლიათ დაეხმარო 
ადამიანს რომელსაც 
კომუნიკაციის პრობლემების 
აქვს, მისცე მას დრო პასუხის 
გასაცემად. შესაძლაო 
დაჭირდეს 30 წამი ან მეტი 
პასუხის გასაცემად,მაგრამ 
არ ააჩქარო. დასუვი 
შეკითხვა რამოდენიმეჯერ 
და ეცადე შენ არ გასცე 
კითხვას პასუხი. ჰკითხე თუ 
რაიმე ვერ გაიგე.

ინსულტის ფარული 
ეფექტები

დაღლილობა

რომელიც არ გაივლის 
დასვენების შემდგომაც კი და 
ის შესაძლოა გაგრძელდეს 
თვეების განმავლობაში 
ინსულტის გადატანის 
შემდგომ. შესაძლოა 
ადამიანი გარეგნულად 
გამოიყურებოდეს კარგად, 

მაგრამ ის იტანჯებოდეს 
დაღლილობის შეგრძნებით. 
ე ს  ჩ ვ ე უ ლ ე ბ რ ი ვ ი 
მოვლენაა ინსულტის 
შემდგომ, და შესაძლოა 
სერიოზულ პრობლემას 
წარმოადგენდეს 
ბევრისათვის.

ემოციური ეფექტი

ინსულტის 
შემდგომ ყოველ 
მესამე ადამიანს 
აქვს დეპრესია. 

დაახლოებით 20% აქვს 
ემოციური გადაძაბვა 
პირველი ექვსი თვე 
ინსულტის შემდგომ. 
ეს ნიშნავს სიცილს ან 
ტირილს მოულოდნელად, 
ხანდახნა უმიზეზოდაც კი.

მახსოვრობა და ფიქრი

პრობლემები 
მახსოვრობასთან და 
კონცენტრაციასთან 
დაკავშირებით არის ხშირი 
ინსულტის შემდგომ. 
ის ასევე ცნობილია 
როგორც შემეცნებითი 
პრობლემები. ინსულტ 
გადატანილი ადამიანები 
პირველ რიგში თავს 
გრძნობენ დაბნეულად, 
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მაგრამ ბევრი მათგანი 
ამ დაბნეულობიდან 
პირველივე კვირაში 
გამოერკვევა. 

ხედვა

დაახლოებით 
6 0 %  ა ქ ვ ს 
პრობლემები 
მხედველობის 

კუთხით ინსულტის 
შემდგომ. პრობლემები 
შესაძლაო გამოწვეული 
ი ყ ო ს  გ ა ო რ ე ბ უ ლ ი 
ხედვით ან მომატებული 
მგრძნობელობით 
სინათლის მიმართ. 
ზოგი ადამაინი კარგავს 
მხევდელობის ველის 
ნაწილს.

ტკივილი

ზ ო გ  ა დ ა მ ი ა ნ ს 
ახასიათებს გაუსაძლისი 
ტკივილი როგორიცაა 
მგრძნობელობის დაკარგვა 
და კუნთების ტკივილი. 

დახმარების მიღება

ბევრი ჩივილი ინსულტისა 
შესაძლოა განიკურნოს, 
აუცილებელია 
თერაპევტთან 
კონსულტაცია.

რჩევა:
მოუსმინოთ ინსულტ 
გადარჩენილებს

მიეცით დრო რომ 
ისაუბრონ თავიანთ 
პრობლემებზე. 
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რეაბილიტაცია

ვისაც სჭირდება რეაბილიტაცია მათ ეს უნდა დაიწყონ 
სწრაფად ინსულტის განვითარების შემდგომ. 

თერაპია მოიცავს:

პროფესიული თერაპია:ეხმარება 
ადამიანებს ხელახლა ისწავლონ 
ყოველდღიური ჩვევები რათა 
გააგრძელონ დამოუკიდებლად 
სიცოცხლე. 

ფიზიოთერაპია: აუმჯობესებს 
მობილობას, ძალასა და ბალანსს.

ლაპარაკი და ენობრივი თერაპია: 
ეხმარება კომუნიკაციასა და ყლაპვის 
აღდგენაში 

ფსიქოლოგიური თერაპია: ეხმარება 
მეხსიერების და აზროვნების აღდგენაში 
სირთულეების, შფოთვისა და დეპრესიის 
გადალახვაში.

დიეტური რჩევები ეხმარება ხალხს ვისაც 
უჭირს ყლაპვა და საჭმლის მიღება.
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რა შეგიძლია 
გააკეთო რომ 
დაეხმარო

ბევრ ადამიანს ესაწიროება 
მხარდაჭერა მეგობრებისა 
და ოჯახის წევრებისაგან 
რეაბილიტაციას დროს. 
თქვენ შეგიძლიათ ჰკითხოთ 
თერაპევტს, თუ როგორ 
შეგიძლიათ დახმარება, 
რადგან თქვენ შეძლებთ 
რეაბილიტაციის პროცესში 
მიიღოთ მონაწილეობა 
და დაეხმაროთ პაციენტს, 
განახორციელოს ეს 
რეაბილიტაციის კურსი.

დაუსვით  ინსულტ 
გადატანილ ადამიანს 
კითხვები ისეთი რამის 
შესახებ, რამაც შეიძლება 
მოტივაცია მისცეს მათ. 
მაგალითად, მათი 
პროგრესის აღნიშვნა ხელს 
უწყობს მათი გაჯანსაღების 
პროცესს გახსოვდეთ, 
რომ რეაბილიტაცია 
ძალიან რთული და მძიმე 

სამუშაო პროცესია. ისინი 
შეიძლება შეეცადონ 
ხელახლა ისწავლონ 
ისეთი ფუნდამენტური 
უნარ-ჩვევები, როგორიცაა 
ფეხით სიარული ან 
საუბარი, და ეს არის 
დიდი გამოწვევა. თქვენ 
შეგიძლიათ დაეხმაროთ 
მათ წახალისების და 
ინტერესის გამოვლენით.

ინსულტის ემოციური 
გავლენა

ინსულტს შეუძლია ძლიერი 
ემოციური ეფექტი იქონიოს 
ინდივიდზე და მათ გარშემო 
მცხოვრებ ადამიანებზე.

როგორ გრძნობენ თავს 
გადარჩენილები

ინსულტი ჩვეულებრივ 
იწვევს დიდ შოკს, და ამ 
შოკს შეიძლება ჰქონდეს 
დიდი ემოციური გავლენა. 
დაახლოებითი ერთი 
მესამედი ინსულტის 
გადატანის შემდგომ 
განიცდიან დეპრესიას. 
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როლების შეცვლამ 
სამუშაოსა და სახლში 
შეიძლება გამოიწვიოს 
სირთულეები. მაგალითად, 
თუ ვინმეს ნაკლებად 
შეუძლია საკუთარი ოჯახის 
უზრუნველყოფა ამან 
შესაძლოა დიდი გავლენა 
მოახდინოს პაციენტზე. 

დეპრესია და შფოთვა 
ხშირია ინსულტის შემდეგ. 
თუ გრძნობთ, რომ თქვენი 
ოჯახის წევრს შეიძლება 
ჰქონდეს ეს შეგრძნება, 
სცადეთ მათთან საუბარი. 
ასევე თერაპევტს შეუძლია 
რჩევის მიცემა.

ემოციური გავლენა 
ოჯახის წევრებზე და 

მეგობრებზე

ხალხს შეუძლია რეაგირება 
ძალიან განსხვავებული 
გზებით, როდესაც ოჯახის 
წევრს აქვს ინსულტი. თქვენ 
შეიძლება განიცადოთ 
მწუხარება, შეშფოთება, 
დანაშაული ან რისხვა, 
ისევე როგორც შოკი.

პირადი ამბავი: გაბრაზება

„მე მინდოა მეპოვა ვინმე 
ვისაც დავაბრალებდი თუ 
რა დაემართა დედაჩემს. 
მე ვიყავი ძალიან 
გაბრაზებული”

კაროლი, ინსულტ 
გადარჩენილის 
შვილი

შესაძლოა დაკარგოთ 
გრძნობა და შეიცვალოთ იმ 
ადამიანის მიმართ ვისთანაც 
მანამდე ურთიერთობა 
გაკავშრებდათ. თუმცა 
გახსოვდეთ ისინი ისევ ის 
პიროვნებები არიან. 
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პროგრესის 
შეფასება

აუცილებელია 
შეფასებების წარმოება თუ 
როგორ მიმდინარეობს 
რეაბილიტაციის პროცესი. 
სულ მცირე ერთი შეფასება 
მაინც უნდა ჰქონდეთ 
საავდმყოფოდან 
გამოწერის შემდგომ. 
ეს ძრითადად ხდება 
სავადმყოფოდან 6 თვის 
გამოსვლის შემდგომ. 
თუ ფიქრობ რომ 
მკურნალობა არ იყო 
საკმარისი და უკეთ ვერ 
გრძნობ თავს შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ 
თერაპევტს. 

ადრეული მხარდაჭერა 

ზოგიერთმა ადამიანმა 
შეიძლება დატოვოს 
საავადმყოფო ნაადრევად 
დ ა  გ ა ა გ რ ძ ე ლ ო ს 
მათი რეაბილიტაცია 

სახლში, იმ პირობით, 
რომ მათ შეუძლიათ 
საწოლიდან სავარძელში 
გადაადგილება და 
უსაფრთხო გარემოში 
დაბრუნება.

ინფორმაცია 
მზრუნველებზე

თუ თქვენ გახდით ვინმეს 
მზრუნველი ინსულტის 
შემდეგ, შეიძლება ეს 
ძალიან საპასუხისმგებლო 
იყოს. მნიშვნელოვანია, 
რომ თვალი ადევნოთ 
თქვენს ქცევებს. 
მზრუნველი შეიძლება 
აღმოჩნდეს ემოციური 
პრობლემების წინაშე, 
როგორიცაა ემოციური 
სტრესი და დეპრესი. არ 
შეგეშინდეთ ითხოვეთ 
რჩევა დახმარებისთვის. 
უნველობამოკლებულთა 
ცენტრში შესაძლებელია 
მიიღოთ რჩევები და 
საჭირო ინფორმაცია.
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საცხოვრებელი

ზოგიერთ ადამიანს, 
ინსულტის  შემდეგ, 
შეუძლია დამოუკიდებლად 
ც ხ ო ვ რ ე ბ ა .  ზ ო გ ს 
გარკვეული ადაპტაციური 
გარემო  დასჭირდება  
საცხოვრებელში, 
უსაფრთხოების 
შესანარჩუნებლად.  

მზრუნველის  შეფასება

ადგილობრივი სოციალური 
აგენტები   აფასებენ  თქვენი 
დახმარების საჭიროებებს 
(ე.წ. მეურვეთა შეფასებები). 
მზრუნველი არ არის 
ვალდებული მუდმივად 
ცხოვრობდეს იმ ადამინთან 
რომლის მზრუნველობაც  
მას აკისრია. შესაძლებელია 
პირი რომელსაც ესჭიროება 
მზრუნველობა მცირე ხნით 
გადაიყვანოთ ინტერნატში 
რათა თავად  შეძლოთ 
დასვენება და სტრესისაგან 
განთავისუფელბა.

ფინანსური გავლენა

ინსულტს შეიძლება 
ჰქონდეს დიდი ფინანსური 
გავლენა ოჯახზე. შესაძლოა 
ოჯახის წევრმა დაკარგოს 
სამსახური ან შეამციროს 
ს ამუშაო  საათები 
პაციენტის მოვლის, მისი 
უსაფრთხოების გამო 
ინსულტს შეიძლება 
ჰქონდეს დიდი ფინანსური 
გავლენა ოჯახზე. შესაძლოა 
ოჯახის წევრმა დაკარგოს 
სამსახური ან შეამციროს 
ს ამუშაო  საათები 
პაციენტის მოვლის, მისი 
უსაფრთხოების გამო.

ეს სახელმძღვანელო 
განკუთვნილია 
ადამიანებისათვის 
რომლებმაც ახლახანს 
გადაიტანეს ინსულტი და  
ადაპტირებულია მათთვის 
გასაგები ფორმით.  გთხოვთ 
გაითვალისწინოთ რომ ეს 
სახელძღვანელო არ არის  
სპეციალისტებისათვის 
განკუთვნილი.
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დაგვიკავშირდით

ჩვენ აქ ვართ თქვენთვის. დაგვიკავშირდით 

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. 

ინსულტის ასოციაცია რეგისტრირებულია როგორც 
საქველმოქმედო ორგანიზაიცა ინგლისსა და უელსში 
(211015) და შოტლანდიაში ((SC037789).) ასევე დასავლეთ 
ირლანდიაში (XT33805), მანის კუნძულზე (No 945)  და 
ჯერსიში (NPO 369).

ინსულტის ასოციაიცია 2018.  წარმოდგენილია ევროპის 
ინსულტის ალიანსის მიერ, ინსულტის ასოციაციის თანხმობით 
ნუ გამოიყენებთ კომერციული მიზნებისათვი ნებართვის 
გარეშე. 

გამოქვეყნდა 2018                                         გადასახედია 2019
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