ტრანზიტორული
იშემიური
შეტევა

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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ტრანზიტორული იშემიური შეტევა (ტია)
ტრანზიტორული იშემიური შეტევა (ტია) ასევე ცნობილია
როგორც მინი ინსულტი, ის იგივეა რაც ინსულტი, თუმცა
განსხვავება მდგომარეობს იმაში რომ ტიას დროს
სიმპტომები გრძელდება დროის მოკლე მონაკვეთში. ეს
გზამკვლევი განმარტავს თუ რა სიმპტომები ახასიათებს
ტიას, რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ შემთხვევაში და როგორ
მოვახდინოთ ტიას დაიგნოსტირება და მკურნალობა.

რა არის ტია?
ტია ეს არის იგივე ინსულტი, იმ განსხვავებით რომ
სიმპტომები გრძელდება მცირე ხნით. ტიას დროს
თავის ტვინის სისხლძარღვებში ხდება სისხლძარღვის
ბლოკირება, რომელიც თავისით იხსნება. ტია ცნობილია
როგორც მინი-ინსულტი და ზოგიერთი ადამიანი მას
არ ანიჭებს დიდი მნიშვნელობას, თუმცა ტია ეს არის
ინსულტის ძირითაადი გამაფრთხილებელი ნიშანი.
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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 დაბუჟბა
სხეულის რომელიმე
ნაწილში: ხელის, ფეხის ან
ტერფის არეში.

აღნიშნული სიმპტომების
აღმოცენების შემთხვევაში,
დიფერენცირება იმისა თუ
რომელ პათოლოგიასთან
გვაქვს საქმე, ტიასთან
თუ ინსულტთან რთულია,
ამიტომაც აუცილებელია
ზომების დროული მიღება
და დარეკვა.

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.

თუკი თქვენ თვლით რომ
გქონდათ ტია წარსულში და
არ მიგიქცევიათ ყურადღება
ეწვიეთ ექიმს სასწრაფოდ.
ჩამოთვლილი სიმპტომები
შესაძლოა განვითარდეს
სხვა
პათოლოგიების
დროსაც მაგ: სისხლში
გლუკოზის
დონის
შემცირებისას,შაკიკისას,
შიგნითა
ყურის
პათოლოგიების დროს.
თუმცა თქვენ ვერ იქნებით
დარწმუნებული გამომწვევ
მიზეზში, სანამ არ იქნებით
გამოკვლეული ექიმის მიერ.
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რა იწვევს ტიას?

ინსულტის
მსგავსად
ტიას გამომწვევი მიზეზი
არის
თავის
ტვინის
სისხლძარღვების
ბლოკირება, რაც აფერხებს
სისხლმიმოქცევის პროცესს.
განსხვავებით ინსულტისგან
ტიას დროს ბლოკირება
არის დროებითი, ის
იხსნება ჩარევის გარეშე
და სისხლმიმოქცევაც
უბრუნდება თავის ნორმას,
შესაბამისად სიმპტომებიც
ქრება უკვალოდ.

ბლოკირების გამომწვევი
მიზეზი
უხშირესად
არის სისხლის კოლტი,
იშვიათად ის შეიძლება
იყოს სისხლმიმოქცევაში
არსებული უცხო სხეული,
როგორიც არის მაგალითად
ცხიმოვანი ნაწილაკები ან
ჰაერის ბუშტუკები.
სისხლის კოლტი შეიძლება
ჩამოყალიბდეს როდესაც
არტერიის
კედელი
შევიწროვდება ცხიმოვანი
ჩანართებით.

ამ პროცესს ეწოდება
ათეროსკლეროზი. თუკი
თქვენ გაქვთ გულის
პათოლოგია,როგორიც
არის მაგალითად მოციმციმე
არითმია, კოლტი შეიძლება
ჩამოყალიბდეს გულში და
გადაადგილდეს თავის
ტვინისაკენ.
ზოგ შემთხვევაში ინსულტი
და ტია გამოწვეულია
წვრილი სისხლძარღვების
დაავადებებით
რაც
იწვევს თავის ტვინის
წვრილი სისხლძარღვების
დაზიანებას. დაზიანებული
არტერიის
კედელი
იწვევს სისხლძარღვის
ბლოკირებას,
რასაც
მივყავართ ინსულტის ან
ტიას განვითარებამდე.
ტიას სიმპტომები შესაძლოა
გამოწვეული იყოს თავის
ტვინში სისხლჩაქცევით
(ჰემორაგია) თუმცა ეს
იშვიათია.
ზოგჯერ ტიას
შემთხვევაში
ვითარდება
მხედველობის
გაუარესება.
ეს შეიძლება მოხდეს მაშინ
როდესაც სისხლძარღვები
რომლებიც კვებავენ თვალს
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ობლიტირდებიან და იწვევნ
დროებით მხედველობის
დაკარგვას.ასეთ შემთხვევას
ეძახიან ტრანზიტორულ
მონოკულალურ
სიმბრმავეს. პაციენტები
მას ხშირად აღწერენ
როგორც
თვალებზე
ფარდის ჩამოფარების
შეგრძნებას. აღნიშნული
შეიძლება განვითარდეს
მაშინ როდესაც თავის
ტვინის მხედველობის
ზონა დაზიანდება, რასაც
მივყავართ მხედველობის
დაკარგვამდე ერთ ან
ორივე თვალში.
როგორ ხდება ტიას
დიაგნოსტირება და
მკურნალობა?
საწყისი შეფასება

ტია დიაგნოსტირდება
სამედიცინო გამოკვლევითა
და ძირითად შემთხვევბში
ტვინის
სკანირებით.
მიზეზები
რომელთა
გამოც თქვენ შეიძლება
შემოგთავაზონ ტვინის
სკანირება არის:
ეჭვი იმისა რომ ტიას
გამომწვევია ჰემორაგია.

ექიმს სჭირდება თავის
ტვინში განსაზღვოს ტიას
ზუსტი ლოკალიზაცია
სიმპტომები
გახანგრძლივდა
და ინსულტი უფრო
სავარაუდოა ვიდერ ტია.
სავარაუდოა სხვა მიზეზი
ვიდერე ტიას არსებობა.
თქვენ იღებთ
ანტიკოაგულანტებს.
თუ თქვენ სავარაუდოდ
გაქვთ ტია აუცილებელია
მიმართოთ ინსულტის
სპეციალისტს და ტიას
კლინიკას 24 საათის
განმავლობაში.
ყველას ვისაც აქვს ტია არის
ინსულტის განვითარების
მაღალი რისკის ქვეშ, ასე
რომ აუცილებელია ექიმმა
განგიმარტოთ თქვენი
რისკები და აგიხსნათ
პრევენციის მეთოდები
მის შესამცირებლად.
ტიას ხუთიდან ოთხი
შემთხვევა შეიძლება იქნას
თავიდან აცილებული თუკი
ჩატარებული იქნება სწორი
ტესტირება და მკურნალობა.
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მკურნალობა რისკების
შესამცირებლად

გულისხმობს ასპირინის
მიღებას მანამდე სანამ
შეხვდებით ინსულტის
სპეციალისტს.
რაც ამცირებს სისხლის
კოლტის ფორმირებას.
სპეციალისტის შეფასება

თუკი
სპეციალისტი
ჩათვლის რომ თქვენ
გაქვთ ტია შესაძლოა
საჭირო გახდეს ტვინის
სკანირება. კომპიუტერული
ტომოგრაფია ან მაგნიტო
რეზონანსული სკანირება.
ამ გამოკვლევების შედეგად
მიიღება თავის ტვინის
სურათი რაც დაეხმარება
ექიმს
დიაგნოზის
ვერფიცირებაში.

როგროც წესი თქვენ
გადამისამართებული
იქნებით ნევროლოგთან
(სპეციალისტთან რომელსაც
ეხება თავის ტვინისა და
ხერხემლის პათოლოგიები)
შესაფასებლად. კლინიკების
უმრავლესობაში არიან
ტიასა და ინსულტის
სპეციალისტები, ასე რომ
თქვენ უნდა მიმართოთ მათ.

თქვენ შესაძლოა შემოგთავაზონ სხვადასხვა სახის
გამოკვლევები:
ეკგ(ელექტროკარდიოგრაფია)რაც
მუშაობას

ამოწმებს

გულის

დოპლეროგრაფიული კვლევა (რაც აფასებს კისრის
არტერიების შევიწროებისა და ბლოკადის ხარისხს)
არტერიული წნევის კონტორლი.
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თქვენი სისხლი
შემოწმდება
სისხლის შედედებაზე
სისხლში შაქრის
შემცველობაზე
ქოლესტერინის
შემცველობაზე
თუ
დადასტურდება
ტიას
დიაგნოზი
თქვენი სპეციალისტი
გაგესაუბრებათ იმ რისკების
შესახებ რაც იწვევს მის
განვითარებას.ასევე
მოგცემთ მითითებებს ამ
რისკების შესამცირებალად,
ეს შესაძლოა გულისხმობდეს
მედიკამენტების მიღებას,
ცხოვრების
სტილის
შეცვლას, რაც გულისხმობს
თამბაქოს მოხმარების
შეწყვეტას, ალკოჰოლის
შემცირებას და ჯანსაღ
ცხოვრების წესს.

რა გავლენა შეიძლება
ჰქონდეს ტიას ჩემს
სიცოცხლეზე?

მიუხედავად იმისა რომ
ტიას სიმპტომები სწრაფად
გაივლის და ქრება მისი
ზეგავლენა
ორგანიზმზე
შეიძლება
გაგრძლედეს
დიდხანს.
სწორი მკურნალობის
შემთხვევაში თქვენ უნდა
დაუბრუნდეთ ნორმალურ
მდგომარეობას სწრაფად
და არ უნდა გქონდეთ
რაიმე სახის ნარჩენი
მოვლენები. თუკი შეატყობთ
პრობლემას,როგორიც
არის მაგალითად კუნთების
სისუსტე, მეხსიერების ან
საუბრის მხრივ პრობლემები,
დაუყოვნებლივ
უნდა
მიმართოთ სპეციალისტს.
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უმრავლესობისათვის ის
სიმპტომები რომლებიც
გრძელდება ტიას შემდეგ
არის ემოციური ზეგავლენის
შედეგი. მაგალითად შიში
იმისა რომ ტია ან ინსულტი
განმეორდება. განცდა იმისა
თუ როგორ აისახება ეს ჩვენს
ყოფაცხოვრებაზე. ეს არის
ბუნებრივი მდგომარეობები
რომელთაც
განცდის
ადამიანთა უმრავლესობა
ტიას გადატანის შემდგომ.
ეს პრობლემა შეიძლება
გადავლახოთ ახლობელ
ადამიანთან საუბრით და
ემოციების გაზაირებით.
შეიძლება განვითარდეს
ინსულტი ტიას შემდეგ?

ტია არის ნიშანი იმისა
რომ
თავის
ტვინის
სისხლძარღვებში არის
შეფერხება, ასე რომ ყველა
ვისაც ჰქონდა ტია არის
ინსულტის განვითარების
მაღალი რისკის ქვეშ.
ინსულტის განვითარების

რისკები მაღალია ტიას
განვითარებიდან პირველ
დღეებში,
ინსულტის
ნახევარზე მეტი ვითარდა
ტიას შეტევიდან 24 საათის
შემდეგ ასე რომ ურგენტული
შეფასება აუცილებელია.
12 ადამიანიდან ერთს
რომლებთაც ჰქონდათ
ტია
განუვითარდათ
ინსულტი ერთი კვიირს
განმავლობაში.

თუკი ტია და მისი გამომწვევი
მიზეზი დროულად იქნება
დიაგნოსტირებული,
შესაბამისად დაწყებული
იქნებ
სამკურანალო
ღონისძიებები, ინსულტის
განვითარების
რისკი
საგრძნობლად შემცირდება.
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რა უნდა გავაკეთოთ
რომ შევამციროთ
განმეორებითი ტიას ან
ინსულტის შემთხვევა?

იმ მიზეზის დაზუსტება
თუ რამ გამოიწვია ტია
დაგვეხმარება შევამციროთ
განმეორებითი შემთხვევები.
როდესაც ვითარდება
ტია ექიმები ამოწმებენ
ჯანმრთელობის სხვადასხვა
მდგომარეობებს
რაც
თავის მხრივ წარმოადგენს
ინსულტის განვითარების
რისკს. ეს მდგომარეობებია:

მაღალი არტერიული
წნევა

მოციმციმე არითმია
(არარეგულარული
რიტმი)

დიაბეტი

ქოლესტერინის მაღალი
დონე.

რისკების შემცირების
საუკეთესო საშუალებაა იმ
დანიშნეულების შესრულება
რასაც გვაძლევს ექიმი.
ტიას
ან
ინსულტის
რისკების შესამცირებლად
არსებობს რამდენიმე
გზა,ზოგიერთ ადამიანს
სჭირდება რომ დაიკლოს
წონაში, ივარჯიშოს მეტი,
დაანებოს თავი თამბაქოს
და შეამციროს ალკოჰოლის
მიღება.
ყველა
ეს
ღონისძიება დაგეხმარებათ
ჯანსაღი მდგომარეობის
შენარჩუნებაში.
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თუკი თქვენ გაქვთ რაიმე
კითხვა მედიკამენტთან
ან
მის
გვერდით
ეფექტთან დაკავშირებით
იკითხეთ თქვენს ექიმთან
ან
ფარმაცევტთან,
არასდროს შეწყვიტოთ
ექიმის მითითების გარეშე
პრეპარატის მიღება.

უმრავლესობა თვლის
რომ
ტია
ეს
არის
გამოსაფიხზლებელი
სიგნალი და ნიშანი
იმისა რომ მათ უნდა
შეიტანონ
თავიანთ
ცხოვრებაში გარკვეული
სახის
ცვლილებები.
ჩვენ
გვაქვს
ბევრი
ინფორმაცია რომლებიც
თქვენ დაგეხმარებათ
მათ განხორციელებაში.
მხარდაჭერა ყოველთვის
შესაძლებელია თქვენი
ექიმის
მხრიდან
ან
მწეველთა ადგილობრივი
სამსახურიდან,
რათა
თავი დაანებოთ თამბაქოს
მოხმარებას, თუკი ეს
საფრთხეს უქმნის თქვენ
ჯანმრთელობას.
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დაიმახსოვრეთ
ტია იგივეა რაც
ინსულტი გარდა იმ
გამონაკლისისია
რომ ის გრძლედბა მცირე
ხნით.
ინსულტის
მსაგავსად ტია
მოითხოვს გადაუდებელ
სამედიცინო
დახმარებას,
თუკი თქვენ და ან ვინმე
სხვა შეამჩნევს ინსულტის
ნიშნებს
აუცილებელად
უნდა დარეკოთ.

ტია არის ნიშანი
იმისა რომ
აღმოცენდა
პრობლემა,
რომელიც არის რისკი
ინსულტის განვითარების,
რამაც
შეიძლება
მნიშვნელოვანი ზიანი
მიაყენოს
თქვენს
ორგანიზმზს.
ტიას განვითარებიდან
ინსულტის წარმოშობის
საფრთხე მერყეობს
პირველივე
დღიდან
კვირის განმავლობაში
და
განსაკუთრებით
პირველ 24-48 საათში.
აუცილებლად მიიღეთ
ზომები.
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სად შეიძლება გაგვიწონ დახმარება და მივიღოთ
ინფორმაცია
ინსულტის ასოციაცია არ იღების პასუხისმგებლობას იმ
შეცდომებზე რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდეს ამ გზამკვლევში
და იმ შედეგზე რაც შეიძლება მას მოყვეს. ამ პუბლიკაციაში
გამოქვეყნებული 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 ის 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
დაზარალდნენ 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 ორგანიზაცია ინგლისსა და უელსში (211015)
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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