


INSULTA 
PACIENTA ATBALSTĪŠANA

Informācija insulta pacientu ģimenei, 
draugiem un kopējiem



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.
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Vēlamies izteikt pateicību 
Batherton Express par 
palīdzību šīs rokasgrāmatas 
drukāšanā. Insulta asociācijai 
pieder pilnas tiesības noteikt 
šīs rokasgrāmatas saturu.

Padoms: Kopīga lasīšana

Pēc insulta daudzu lietu 
saprašana var sagādāt 
grūtības. Mūsu rokasgrāmatas 
lasīšana un apspriešana ar 
cilvēku, kuram bijis insults, var 
ievērojami palīdzēt. Šādiem 
cilvēkiem daudz ko var nākties 
atkārtot vairākas reizes.

PAR JUMS

Ja sniedzat atbalstu ģimenes 
loceklim vai draugam, kurš 
pieredzējis insultu, (ir pārcietis) 
šī rokasgrāmata jums palīdzēs 
izprast notikušo. Tajā pieejami 
padomi par to, kā vislabāk 
atbalstīt insulta pacientu, kā arī 
ierosinājumi, kur vērsties pēc 
konsultācijas.

INSULTS: KAS JUMS 
JĀZINA

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.

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 
nav ilgāki par 24 stundām. 
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. 

KATRS INSULTA GADĪJUMS IR 
ATŠĶIRĪGS

Daudzi pēc insulta atlabst 
pavisam labi, taču citiem tas 
var izraisīt vieglu vai smagu 
invaliditāti. Kopumā insults 
var izraisīt plašāku klāstu 
invaliditātes seku nekā jebkuri 
citi veselības traucējumi.  Lielu 
daļu insulta seku iespējams 
ārstēt, tādēļ rehabilitācija var 
palīdzēt insulta pacientiem pēc 
iespējas labāk atlabt.

Padoms: pat ja cilvēks 
izskatās gluži labi, viņam tik 
un tā var būt nepieciešama 
palīdzība insulta “apslēpto” 
seku novēršanā. Skatiet 10. 
lappusi.
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ATKĀRTOTA INSULTA RISKS

Atkārtota insulta risks var 
sagādāt daudz raižu gan insulta 
pacientiem, gan ģimenes 
locekļiem un draugiem. 
Pētījumos atklāts, ka ceturtdaļa 
cilvēku piecu gadu laikā pieredz 
atkārtotu insultu. Vislielākā 
iespēja pieredzēt otro insultu 
ir pirmajās 30 dienās. Tieši 
tādēļ ārsti cenšas noskaidrot, 
vai insulta pacientiem ir kādi 
citi veselības traucējumi, kas 
palielina insulta risku.

Biežāk sastopamie veselības 
traucējumi, kas palielina 
insulta risku, ir šādi:

Augsts 
asinsspiediens;

Ātriju fibrilācija 
(neregulāra 
sirdsdarbība);

Diabēts;

Augsts holesterīna 
līmenis.

Šos veselības traucējumus 
iespējams ārstēt, tādējādi 
samazinot insulta risku. 

Ja cilvēkam ir viens vai vairāki 
no šiem traucējumiem, riska 
samazināšanas nolūkos 
ieteicams ievērot noteikto 
ārstēšanās kursu. 

Šādos gadījumos bieži iesaka 
arī veikt veselīgas dzīvesveida 
izmaiņas, piemēram, atmest 
smēķēšanu vai samazināt svaru.

KĀ JŪS VARAT PALĪDZĒT

Jūs varat palīdzēt līdzcilvēkiem 
samazināt atkārtota insulta 
risku, iedrošinot ievērot viņiem 
noteikto ārstēšanās kursu. Ja 
viņiem jāsamazina svars vai 
jāmaina ēdienkarte, iespējams, 
varat sniegt praktiska rakstura 
palīdzību. Ģimenes ārsts vai 
medmāsa, kas specializējusies 
insulta jautājumos, var palīdzēt 
izprast insulta riskus un sniegt 
atbalstu to samazināšanā.
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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

INSULTA PAZĪMJU ATPAZĪŠANA

Svarīgi prast atpazīt izplatītākās insulta pazīmes gan pašiem sev, 
gan citiem. Vislabāk to izdarīt ar testu ĀTRI.
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Tests ĀTRI palīdz atpazīt trīs izplatītākās PIL 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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Kā rīkoties, ja simptomi 
bijuši pirms vairāk nekā 24 
stundām

Ja pirms vairāk nekā dienas jūs 
vai kāds jums pazīstams cilvēks 
jutās “mazliet dīvaini”, iespējams, 
notikusi TIL (mini insults), tādēļ 
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. 

ĀRKĀRTAS RĪCĪBA INSULTA 
GADĪJUMĀ

Ja radušās aizdomas par 
insultu, cietušais jānogādā 
slimnīcas nodaļā, kas 
specializējas insulta ārstēšanā. 
Šādos gadījumos tiek veikta 
smadzeņu skenēšana un citas 
pārbaudes, lai diagnosticētu 
insultu un tā cēloņus.

Išēmiskais insults 
(nosprostojuma dēļ):
tiek ārstēts ar trombus 
šķīdinošiem medikamentiem 
(trombolīze). Trombektomija ir 
ārstēšana, kuras laikā trombs 
tiek izņemts ar medicīniskas 
iekārtas palīdzību. Taču šāda 
ārstēšana pieejama tikai 
atsevišķās Latvijas slimnīcās.

Hemorāģiskais insults 
(asiņošanas dēļ):
tiek ārstēts ar asinsspiedienu 
pazeminošiem medikamentiem 
un operāciju, kuras mērķis ir 
apturēt asiņošanu un samazināt 
spiedienu uz smadzenēm.

Padoms

Ja atbalstāt kādu, kuram 
tikko bijis insults, palūdziet, 
lai ārstniecības personāls 
izskaidro, kādas pārbaudes 
tiek veiktas un ar kādām 
metodēm pacients tiek 
ārstēts.
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PIRMSNĀVES APRŪPE

Dažiem insults var apdraudēt 
dzīvību. Ja jūsu tuvinieks ir 
nopietni slims un veselības 
stāvoklis kļūst arvien smagāks, 
varat slimnīcā izmantot paliatīvās 
aprūpes speciālistu palīdzību, 
kas nodrošinās pirmsnāves 
aprūpi, kā arī izmantot kapelānes 
konsultāciju.

UZZINIET VAIRĀK PAR INSULTA 
RISKIEM UN ĀRSTĒŠANU

Lai uzzinātu sīkāku informāciju 
par insultu un to, kā samazināt 
insulta risku, iepazīstieties ar 
mūsu rokasgrāmatu “Kā rīkoties 
pēc insulta” vai apmeklējiet 
mājaslapu www.parsirdi.lv.

ĪSS PĀRSKATS PAR 
INSULTA SEKĀM

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

Dažiem problēmas sagādā 
fiziskas darbības, piemēram, 
runāšana, staigāšana vai 
rīšana, savukārt citiem insulta 
sekas ir grūtāk pamanāmas, 
piemēram, nogurums, atmiņas 
zudums un emocionāla 
rakstura problēmas.

Padoms: Dažas insulta 
sekas ātri izzūd

Tādas problēmas kā nespēks, 
urīna un vēdera izejas 
nesaturēšana un rīšanas 
grūtības bieži uzlabojas 
turpmākajās dienās pēc insulta.
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PAMANĀMĀS INSULTA SEKAS

Kustības un 
līdzsvars

Insults var izraisīt 
nespēku vienā 

ķermeņa pusē, ietekmējot 
rokas un kājas. Tas var radīt 
problēmas ar staigāšanu, 
līdzsvaru un lietu turēšanu 
rokās.

Nesaturēšanas 
problēmas

Pēc insulta pacientiem 
bieži rodas problēmas 

saturēt vēdera izeju un kontrolēt 
urīnpūšļa darbību. 
Nesaturēšanas problēmas bieži 
izzūd jau tuvāko nedēļu laikā. 
Tas var būt apkaunojoši, tādēļ 
iedrošiniet tuvinieku un izrādiet 
sapratni, aicinot vērsties pēc 
medicīniskas palīdzības.

Uzvedības izmaiņas

Pēc insulta dažiem 
cilvēkiem var būt 

novērojamas uzvedības 
izmaiņas, piemēram, viņiem var 
neinteresēt lietas, kas agrāk ļoti 
patika, viņi var kļūt impulsīvi 
vai vieglāk aizkaitināmi. Ja 
cilvēka uzvedība rada draudus 
pašam vai citiem, nepieciešams 
meklēt palīdzību.

Problēmas pamanīt 
lietas vienā 
ķermeņa pusē 
(telpiskā nevērība)

Telpiskā nevērība 
(neuzmanība) nozīmē to, ka 
smadzenes neapstrādā sensoro 
informāciju vienā pusē. Dažkārt 
cilvēki pēc insulta var uzskriet 
virsū lietām, jo neapzinās vienu 
sava ķermeņa pusi. Tāpat viņi 
var neapēst pusi porcijas, jo 
smadzenes neapstrādā no acīm 
saņemto vizuālo informāciju.

Rīšanas problēmas 
(disfāgija)

Insults var izraisīt 
rīšanas problēmas, jo tiek 
novājināti muskuļi mutē un 
rīklē. To sauc par disfāgiju. Lai 
nepieļautu plaušu infekciju, 
ko var izraisīt ēdiena un 
dzēriena ieelpošana, disfāgijas 
pacientiem kādu laiku var 
nākties ēst tikai mīkstu pārtiku 
vai saņemt mākslīgu barošanu. 
Aptuveni puse visu insulta 
pacientu saskaras ar rīšanas 
problēmām, taču tās visbiežāk 
uzlabojas tuvāko nedēļu laikā.
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Saziņas grūtības

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 runāšanu, 
lasīšanu, rakstīšanu un uztveri. 
Cilvēki ar afāziju nekļūst mazāk 
inteliģenti, taču pieredz grūtības 
izmantot valodu.

Vāji sejas muskuļi

Neskaidru valodu var 
izraisīt vāji sejas, 

mutes un rīkles muskuļi.

Problēmas ar 
koncentrēšanos un 
atmiņu

Pēc insulta cilvēkam var būt 
grūti koncentrēties sarunai. 
Insulta pacienti var pat aizmirst 
dzirdēto, kā arī neatpazīt 
priekšmetus un pat cilvēku 
sejas. Tas viss var ietekmēt 
saziņas spējas.

Padoms: Sazinieties 
pārliecinošā veidā.

Varat palīdzēt cilvēkiem ar 
saziņas problēmām, dodot 
laiku atbildei. Nesteidziniet – 
daudziem atbildēšanai var būt 
vajadzīgas pat 30 sekundes. 
Neuzdodiet vienlaikus vairāk 
nekā vienu jautājumu un 
centieties neatbildēt viņu vietā. 
Nenoklusējiet, ja kaut ko no 
teiktā nesaprotat.
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INSULTA APSLĒPTĀS SEKAS

Nogurums

Insulta pacienti 
vairākus mēnešus 

vai pat gadus pēc notikušā var 
just nogurumu (bezspēku), 
kas nepāriet pat pēc atpūtas. 
Tā kā šie cilvēki var izskatīties 
pavisam labi, jums var būt 
grūti saprast, ka patiesībā 
viņi cīnās ar nogurumu. Tā ir 
izplatīta parādība pēc insulta, 
daudziem sagādājot nopietnas 
problēmas.

Emocionālās 
sekas

Insults ir cieši 
saistīts ar 

emocionālajām problēmām. 
Aptuveni trešdaļai cilvēku pēc 
insulta ir depresijai, savukārt 
apmēram 20% pirmajos sešos 
mēnešos pēc insulta jūtas 
pastiprināti emocionāli. Tas 
nozīmē, ka viņi var nekontrolēti 
smieties vai raudāt, turklāt 
dažkārt bez jebkāda iemesla.

Atmiņa un domāšana

Cilvēki pēc insulta bieži 
saskaras ar atmiņas un 
koncentrēšanās problēmām. 
Tās sauc par kognitīvajām 

problēmām. Insulta pacienti 
bieži sākumā jūtas apjukuši, 
taču lielai daļai apjukums 
pagaist dažu pirmo nedēļu 
laikā.

Redze

Aptuveni 60% 
cilvēku pēc insulta 

ir redzes problēmas, tostarp 
redzes dubultošanās vai 
pastiprināta jutība pret gaismu. 
Daži cilvēki par zaudē daļu 
redzes lauka, proti, viņi nespēj 
saskatīt visu, uz ko skatās.

Sāpes

Daudzi pacienti pēc insulta jūt 
ilgstošas sāpes, piemēram, 
dedzinošu sajūtu vai sāpes 
muskuļos un locītavās.

VĒRSIETIES PĒC PALĪDZĪBAS

Daudzas insulta sekas var 
ārstēt. Ja insulta pacients pēc 
izrakstīšanās no slimnīcas 
saskaras ar kādu no šīm 
problēmām, nepieciešams 
vērsties pie ģimenes ārsta.
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Padoms: ieklausieties insulta pacientos:

Daudzas insulta sekas ir viegli pamanāmas, savukārt citas ir 
vairāk apslēptas skatienam. Ļaujiet pašiem pacientiem pastāstīt 
par savām problēmām un izrādīt to, kā viņi jūtas.

REHABILITĀCIJAS TERAPIJA

Ikvienam drīz pēc insulta nepieciešams uzsākt rehabilitāciju, 
visbiežāk – jau slimnīcā. Rehabilitācijas veidi: 

Ergoterapija: palīdz apgūt ikdienas prasmes, lai 
atsāktu neatkarīgu dzīvi.

Fizioterapija: uzlabo kustības, spēku un līdzsvaru.

Nodarbības ar audiologopēdu: palīdz uzlabot 
saziņas un rīšanas spējas.

Psiholoģiskā terapija: palīdz novērst atmiņas 
un domāšanas grūtības, kā arī trauksmi un 
depresiju.

Diētas ārsts sniedz padomus par ēšanu un 
dzeršanu cilvēkiem, kuri pieredz rīšanas grūtības, 
kā arī konsultē par veselīgu ēdienkarti.
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KĀ JŪS VARAT PALĪDZĒT

Draugu un ģimenes atbalsts 
daudziem palīdz veikt 
rehabilitāciju. Vaicājiet ārstiem, 
kā varat palīdzēt, jo, iespējams, 
varat piedalīties rehabilitācijas 
nodarbībās vai palīdzēt 
pacientiem veikt vingrinājumus 
vēlāk.

Vaicājiet pašiem insulta 
pacientiem, kas varētu viņus 
motivēt. Piemēram, progresa 
pieraksti ļaus viņiem novērtēt 
pašiem savus uzlabojumus.

Atcerieties, ka 
rehabilitācija 
var būt ārkārtīgi 
sarežģīts un 
smags darbs. 

Insulta pacientiem var nākties 
atkārtoti (izņemt ārā šo vārdu, 
lieks) apgūt tādas pamata 
prasmes kā staigāšana un 
runāšana, un tas ir ļoti liels 
izaicinājums. Varat palīdzēt, 
sniedzot iedrošinājumu un 
izrādot interesi.

Vairāk par rehabilitāciju varat 
uzzināt mūsu rokasgrāmatā 
“Kā rīkoties pēc insulta” 
vai apmeklējot mājaslapu 
www.parsirdi.lv.

INSULTA EMOCIONĀLĀ 
IETEKME

Insults var spēcīgi emocionāli 
ietekmēt ne vien pašu insulta 
pacientu, bet arī līdzcilvēkus.

KO INSULTA PACIENTI DOMĀ 
PAR SEVI

Insults var mainīt cilvēka 
domas pašam par sevi. Šie 
veselības traucējumi parasti 
ir liels psiholoģisks trieciens, 
ietekmējot cilvēku emocionālā 
veidā. Aptuveni trešdaļai insulta 
pacientu pēc pieredzētā ir 
depresija.
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Grūtības var radīt arī lomu 
maiņa darbā vai mājās. 
Piemēram, ja cilvēks vairs 
nespēj gādāt par ģimeni tādā 
pašā mērā, tas var sagādāt 
ne mazums raižu. Ja insulta 
pacienti vairs nevar nodoties 
iecienītajām nodarbēm, viņi 
var justies tā, it kā būtu kaut ko 
zaudējuši.

Personīgas domas: attiecības

“Divi vīrieši man ir sacījuši: 
“Es vairs nespēju aizsargāt 
savu sievu.” Pamatoti vai 
nepamatoti, bet iepriekš 
viņi sevi bija uzskatījuši par 
ģimenes galvu, taču nu tas bija 
mainījies.”

Kolins, Insulta 
asociācijas 
amatpersona

Pēc insulta bieži rodas depresija 
un trauksme. Ja jums šķiet, 
ka ģimenes loceklis jūtas 
nomākts, mēģiniet ar viņu 
aprunāties. Padomu var sniegt 
arī ģimenes ārsts.

EMOCIONĀLĀ IETEKME UZ 
ĢIMENI UN DRAUGIEM

Ja ģimenes loceklis pieredz 
insultu, cilvēki reaģē daudzos 
un dažādos veidos. Varat just 
sēras, bažas, vainu, dusmas vai 
lielu psiholoģisko triecienu.

Personīgs stāsts: dusmas

“Es gribēju kādu vainot par 
to, kas bija noticis ar manu 
mammu. Es biju ļoti, ļoti 
dusmīga.”
Kerola, insulta 
pacientes meita

Mainoties insulta pacienta 
raksturam un jūsu attiecībām, 
varat just zaudējumu. Lai gan 
cilvēks pēc insulta joprojām ir 
jums līdzās, cietušās saziņas 
prasmes, atmiņa un citas 
insulta sekas vieš pārmaiņas 
jūsu ikdienas rutīnā un ģimenes 
lomu sadalījumā.
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ATBALSTS PĒC 
IZRAKSTĪŠANĀS NO 
SLIMNĪCAS

Pēc izrakstīšanās no slimnīcas 
insulta pacientiem vismaz 
vienreiz vajadzētu veikt 
progresa izvērtējumu, lai 
pārliecinātos, ka viņi saņem 
pareizo atbalstu gadījumā, ja 
viņu vajadzības ir mainījušās. 

Parasti izvērtējumu veic sešus 
mēnešus pēc izrakstīšanās no 
slimnīcas. Ja izvērtējums 
netiek veikts vai uzskatāt, ka 
pacients netiek pietiekami 
ārstēts vai atbalstīts, sazinieties 
ar ģimenes ārstu.

AGRĪNA IZRAKSTĪŠANA AR 
ATBALSTU

Daudzi cilvēki var izrakstīties 
no slimnīcas drīz pēc insulta, ja 
vien spēj pārvietoties no gultas 
līdz krēslam un viņiem ir droša 
mājas vide, kurā atgriezties. 

Speciālista viedoklis: 
izrakstīšanās

“Jau pirmajā tikšanās reizē ar 
pacientiem un viņu ģimenēm 
apspriežam izrakstīšanās plānus. 
Mēs esam atvērti domai par to, 
ka labāk izrakstīties no slimnīcas 
pēc iespējas ātrāk un veikt 
rehabilitāciju pēc izrakstīšanās.”

Saimons, 
ergoterapeits
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INFORMĀCIJA 
APRŪPĒTĀJIEM

Ja kļūstat par kāda cilvēka 
aprūpētāju, tas no jums var 
daudz prasīt. Aprūpētāja darbs 
var izpausties dažādos veidos, 
un jūs pat varat sevi neuzskatīt 
par aprūpētāju.

Kļūstot par aprūpētāju, jūs 
varat veikt iepirkumus, tīrīt 
māju vai kārtot rēķinus. Tajā 
pašā laikā varat arī iesaistīties 
pacienta kopšanā vai sniegt 
palīdzību rehabilitācijā.

Neaizmirstiet parūpēties arī 
par sevi! Ja pametīsiet novārtā 
izgulēšanos vai izlaidīsiet 
ēdienreizes, tas jums traucēs 
aprūpēt pacientu.

Aprūpētāji ir pakļauti arī 
emocionālo problēmu, 
piemēram, stresa, depresijas 
un izdegšanas, riskam, tādēļ 
nekautrējieties lūgt palīdzību.

Laiku jūsu atbalstam var veltīt 
arī ģimenes locekļi un draugi. 
Daudzviet valstī pieejami 
aprūpētāju centi, kuros varat 
vērsties pēc padoma un 
informācijas.

DZĪVESVIETA

Daudzi cilvēki, kuriem pēc 
insulta ir invaliditāte, tik un tā 
var dzīvot pastāvīgi. Dažkārt 
tikai jāpielāgo apstākļi mājās 
vai jāvēršas pēc atbalsta 
ikdienas darbos, piemēram, 
iepērkoties vai gatavojot ēst.

Ja cilvēkam pēc insulta 
nepieciešama palīdzība 
daudzās ikdienas darbībās, 
viņam var nākties pārcelties 
uz aprūpes namu vai dzīvot pie 
kāda tuvinieka.

Ja varat, aprunājieties ar savu 
tuvinieku par to, ko viņš vēlas.
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APRŪPĒTĀJA IZVĒRTĒJUMS

Jūsu dzīvesvietas sociālais 
dienests var veikt izvērtējumu 
par jūsu atbalsta vajadzībām, 
sauktu par aprūpētāja 
izvērtējumu. Jums nav jābūt 
pilna laika aprūpētājam, kā arī 
nav jādzīvo kopā ar cilvēku, 
kuru aprūpējat.

Izvērtējumā noteiks, kāda veida 
atbalsts jums ir nepieciešams. 
Tostarp varat saņemt palīdzību 
stresa mazināšanā, piemēram, 
sporta zāles abonementu, 
kā arī transporta izdevumu 
kompensāciju. Cilvēkam, kuru 
aprūpējat, var nodrošināt 
īslaicīgu uzturēšanos aprūpes 
namā vai dienas centrā, lai 
ļautu jums atpūsties. Padome 
var veikt finansiālu izvērtējumu 
par to, cik lielā mērā jums 
jākompensē izmaksas.

KOPŠANAS UN ATBALSTA 
VAJADZĪBU IZVĒRTĒJUMS

Atbalsta vajadzības var 
izvērtēt arī cilvēkam, kuru 
aprūpējat. Sociālā aprūpe nav 
bezmaksas, taču pašvaldības 
padome pieņems lēmumu, 
cik lielā apmērā iespējams 
sniegt finansiālu palīdzību, lai 
segtu izmaksas. Ja jūs abi tam 
piekrītat, vienlaikus var veikt arī 
aprūpētāja izvērtējumu.
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FINANSIĀLĀS SEKAS

Insultam var būt arī ievērojamas 
finansiālās sekas. Piemēram, 
ģimene var zaudēt savus 
galvenos ienākumus, kamēr 
viens no vecākiem atkopjas 
pēc insulta, vai arī kādam 
no ģimenes locekļiem var 
nākties samazināt darba slodzi, 
aprūpējot dzīvesbiedru vai kādu 
no vecākiem.
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SAZINIETIES AR MUMS

iedrība “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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