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როდესაც გაქვს 
ინსულტი 

მოკლე სახელმძღვანელო იმ 
ხალხისათვის ვისაც გადაუტანია 

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. 



როდესაც გაქვს ინსულტი 1

ინსულტის განმარტება 

ინსულტის შემდეგ 
გამოჯანმრთელება 

ინსულტის ნიშნები 

რისკების შემცირება 
განმეორებითი 
ინსულტისათვის 

სად შეგიძლია 
მიიღო დახმარება და 
ინფორმაცია 

შენ არ ხარ მარტო

შიდა სახელმძღვანელო
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ჩვენ აქ ვართ თქვენს დასახმარებლად

წაიკითხე ეს ინფორმაცია ვინმესთან ერთად

ინსულტის არსებობამ 
შესაძლოა გაართულოს 
რაიმეს აღქმა,გაგება, 
წაკითხვა და საუბარი. 

ინსულტი

როდესაც ადამიანს 
ინსულტი უნვითარდება, 
ტვინის ნაწილს უფერხდება 
სისხლის მიწოდებას, რაც 
აზიანებს მას. 

არსებობს ორი ტიპი 
ინსულტი.

1. იშემიური: თავის 
ტვინში სისხლძარღვთა 
დაბლოკვის გამო 
განვითარებული 

2. ჰემორაგიული: თავის 
ტვინში სისხლდენის 
გამო განვითარებბული 

საავდმყოფოში 
ინსულტის შემდგომ

კეთდება ტვინის 
სკანირება, ტესტები და 
მკურნალობა

შენ შესაძლოა თავი 
იგრძნო დაღლილად და 
ცუდად.

ინსულტმა შესაძლოა თავი 
გაგრძნობინოს ძალიან 
შოკირებულად.

გრძნობდე დაბნეულობას 
დამახასიათებელია 
ინსულტის დროს
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ინსულტის შედეგები 
დამოკიდებულია ორ 
ფაქტორზე 

1. სად არის ინსულტი 
განვითარებული,თვის 
ტვინის რა უბანში 

2. რამდენად დააზიანა 
ინსულტმა თავის 
ტვინის ეს უბანი 

მეხსიერება და 
აზროვნება 

ხედვა

საუბარი

ყლაპვა

სისუსტე

ნაწლავისა და შარდის 
ბუშტის კონტროლი

კუნთებისა და სახსრების 
ტკივილი

გაბუჟებული კანი

ბალანსირება

რჩევა: 
დასვით შეკითხვები

თავიდან რთული გასაგებია 
თუ რას ნიშნავს ინსულტი. 
სამედიცინო პერსონალი და 
თერაპევტები მოხარულები 
იქნებიან რომ გაგცენ 
პასუხი ყველა არსებულ 
შეკითხვაზე.

ინსულტმა შესაძლოა გავლენა 
იქონიოს მეხსიერებასა და 
გრძნობებზე

ინსულტი ხშირ შემთხვევაში 
იწვევს მეხსიერების 
პრობლემებს

თ ქ ვ ე ნ  შ ე ს ა ძ ლ ო ა 
გქონდეთ პრობლემები 
კონცენტრაციასთან 
დაკავშირებით 

თქვენი ფსიქიკა შესაძლოა 
გახდეს უფრო ლაბილური. 

აფაზია და სხვა 
საკომუნიკაციო 
პრობლემები

ბ ე ვ რ  ა დ ა მ ი ა ნ ს 
ინსულტის შემდგომ 
ექმნება პრობლემები 
მეტყველებასთან 
დაკავშირებით, რაც 
შესაძლოა გამოწვეული 
იყოს სხვადასხვა მიზეზებით.
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1. აფაზიას იწვევს თავის 
ტვინში მეტყველების 
ცენტრის დაზიანება. 
აფაზიამ შესაძლოა 
გამოიწვიოს 
პრობლემები 
მეტყველების, კითხვის, 
წერის და საუბრის 
გაგების კუთხით. 

2. საუბარი შესაძლოა 
იყოს გაურკვეველი 
სახის კუნთების 
სისუსტის გამო. 

3. მახსოვრობის და 
კონცენტრაცის 
პრობლემამ შესაძლოა 
რთული გახადოს 
კომუნიკაცია.

ინსულტის ფარული 
ეფექტები

ინსულტის შემდგომ, 
შესაძლოა განვითარდეს 
ფარული ეფექტები:

დაღლილობა-
დაღლილობის შეგრძნება 
რომელიც არ გაივლის 
დასვენების შემდგომაც კი

ემოციურობა- 
სიცილი და ტირილი 
ყოველგვარი მიზეზის 
გარეშე

მღელვარება და 
დეპრესია- 
ბევრი ადამიანი ამჩნევს 
ცვლილებებს საკუთარ 
ხასიათში ინსულტის 
შემდგომ მაგ: ისინი ხდებიან 
უფრო გაღიზიანებულნი და 
იმპულსურები, ან ხდებიან 
უფრო გულწრფელები.
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ინსულტის ეს შედეგი 
შესაძლოა იყოს გასაგებად 
და შესაგუებლად რთული 
როგორც თქვენთვის ასევე 
სხვებისთვისაც. ეცადეთ 
ესაუბროთ ამის შესახებ 
თქვენს მეგობრებს და 
ოჯახის წევრებს.

მიიღეთ დახმარება

თუ ისევ საავადმყოფოში 
ხართ, ესაუბრეთ ექიმს ან 
ექთანს.

თუ დატოვეთ საავადმყოფო, 
მიმართეთ თერაპევტს 
დასახმარებლად.

ინსულტის შემდგომ 
გამოჯანმრთელება

პირველი რამდენიმე თვის 
განმავლობაში აღინიშნება 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება. მაგრამ 
გამოჯანმრთელების 
პროცესი შესაძლოა 
გაგრძელდეს რამდენიმე 
წელიც. 

უკეთესი შეგრძნება

ენერგეტიკულ დონეებს 
ჭირდება გარკვეული 
პერიოდი აღსადგენად. 
თქვენს თავის ტვინსა და 
სხეულს ჭირდება დრო 
განსაკურნებლად.

ზოგი პრობლემა არის 
დროებითი

ბევრ ადამიანს ჭირდება 
კ ო ნ ტ რ ო ლ ი  კ უ ჭ ი ს 
მოქმედებასა და შარდის 
გამოყოფაზე, ისაუბრონ 
და დაიწყონ სიარული 
მ ა ლ ე ვ ე  ი ნ ს უ ლ ტ ი ს 
შემდგომ. პრობლემები 
ყლაპვასთან, კვებასთან 
და დალევასთან ასევე 
სწრაფად აღდგენადია. 
ბევრი სხვა პრობლემა 
შ ე ს ა ძ ლ ო ა  მ ა ლ ე ვ ე 
გაუმჯობესდეს რამდენიმე 
დღეში ან  კვირაში 
ინსულტის შემდგომ. 
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ადამიანები რომლებიც 
გეხმარებიან 
ინსულტის შემდგომ

თერაპევტი, ექიმი და 
ე ქ თ ა ნ ი  გ ი ნ ი შ ნ ა ვ თ 
მ კ უ რ ნ ა ლ ო ბ ა ს  დ ა 
თერაპიას რათა სწრაფად 
გამოჯანმრთელდეთ. 
მეგობრებს და ოჯახის 
წევრებს ასევე შეუძლიათ 
მხარი დაგიჭირონ.

რჩევა: მიეცი დრო

საჭიროა დრო 
ნუ ცავარდებით 
სასოწარკვეთილებაში 
თუ დაყოვნდა 
გამოჯანმრთელების 
პროცესი. 

რეაბილიტაცია

ზოგიერთი პრობლემა 
სწრაფად უმჯობესდება, 
ბევრს კი ჭირდება ამისათვის 
რეაბილიტაცია,რაც უნდა 
დაიწყოს მალევე ინსულტის 
განვითარების შემდგომ. 
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როგორ მუშაობს რეაბილიტაცია

თერაპევტი აფასებს იმ პრობლემებს რომელიც თქვენ 
შესაძლოა განგივითარდეთ ინსულტის შემდგომ. 
მათ შეუძლიათ შეიმუშავონ საუკეთესო სავარჯიშოები 
თქვენთვის, და თვალყური ადევნონ თქვენს პროგრესს. 

სავარჯიშოები დაგეხმარებათ რათა დაგიბრუნდეთ 
სიძლიერე და სიცოცხლისუნარიანობა, ასევე 
დაგეხმარებათ სწრაფად გამოჯანმრთელებაში

თქვენ გაქვთ კუნთების სისუსტე ან ცალი მხარე 
პარალიზებული? თერაპიის მიზანია რომ დაგეხმაროთ 
დაიწყოთ მოძრაობა და გააუმჯობესოთ თქვენი ბალანსი 
და კოორდინაცია. თერაპია ასევე დაგეხმარებათ 
გააუმჯობესოთ საუბრისა და წერის უნარები.

თუ თქვენ გაქვთ პრობლემები თქვენი მკლავისა და ხელის 
გამოყენების მხრივ, თერაპია თქვენ დაგეხმარებათ 
ისწავლოთ ახალი გზები რათა აკეთოთ ყოველდღიური 
აქტივობები როგორიცაა ჩაცმა და საჭმლის მომზადება.

რეაბილიტაცია იწყება თერაპევტის დახმარებით, 
თუმცა თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ მკურნალობა 
თქვენთვის ოჯახის წევრის ან მეგობრის დახმარებით..
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თერაპიის ტიპები

საუბარი და ენობრივი თერაპია
დაგეხმარება გააუმჯობესო საუბარი, 
ასევე დაძლიოთ ყლაპვის და კვების 
სირთულეები.

პროფესიული თერაპია
დაგეხმარება მოიპოვო 
დამოუკიდებლობა,ხელახლა 
შეისწავლო ყოველდღიური 
ცხოვრების უნარები.

ფსიქოთერაპია
დაგეხმარება სიძლიერეში, მობილიზებაში, 
ბალანსირებასა და გაჯანსაღებაში.

დიეტოლოგი
მხარს უჭერს და ეხმარება ადამიანებს 
გადალახონ ყლაპვის სირთულეები რათა 
იკვებონ უსაფრთხოდ.

ფსიქოლოგი
ეხმარება ადამიანს მახსოვრობისა და 
ფიქრის სირთულეებთან, ასევე ემოციურ 
პრობლემებთან მიმართებაში როგორიცაა 
დეპრესია. 
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ინსულტის ნიშნები

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

სწრაფი ტესტი

აქ მოცემულია მთავარი მახასიათებლები ინსულტისა. 
მაგრამ ასევე ნაჩვენებია სხვა მახასიათებლებიც 
რომელიც უნდა იცოდეთ.

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 ნაჩვენებია სხვა 
მახასიათებლებიც 
რომელიც უნდა იცოდეთ.

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

რთულად მოიძიო 
სიტყვები გამართული 
წინადადებებისთვის 

უეცარი მხედველობის 
დაქვეითება ან სრულად 
მხედველობის დაკარგვა

უეცარი მეხსირების 
დაკარგვა ან დაბნევა, და 
თავბრუსხვევა ან უეცარი 
დაცემა

ძლიერი თავის ტკივილი

თუ აღგენიშნებათ 
რომელიმე ეს ნიშანი, 
დროა დარეკოთ.

შევამციროთ მომდევნო 
ინსულტის რისკები

რ ო დ ე ს ა ც  გ ა ქ ვ თ 
ინსულტი, ექიმი ამოწმებს 
თქვენი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობას ინსლუტთან 
მიმართებაში. 

მაღალი 
არტერიული წნევა

წინაგულის 
ფიბრილაცია 
(არასიმეტრიული 
გულისცემა)

 დიაბეტი

 მაღალი 
ქოლესტერინი

თ ქ ვ ე ნ ი  რ ი ს კ ე ბ ი ს 
შესამცირებლად საუკეთესო 
საშუალებაა მკურნალობა 
რომელიც მოცემულია 
თქვენთვის.

თქვენ უნდა მიიღოთ 
რჩევა ინსულტის რისკების 
შემცირების შესახებ.
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ზოგ ადამიანს ჭირდება 
წ ო ნ ა შ ი  დ ა კ ლ ე ბ ა , 
თამბაქოსათვის თავის 
დანებება და ნაკლები 
ალკოჰოლის მიღება. ეს 
ყოველივე დაგეხმარებათ 
უკეთ აკონტროლოთ თქვენი 
ჯანმრთელობა და ასევე 
შეამციროთ ინსულტის 
რისკები.

ინდივიდუალური რჩევის 
მისაღებად და ინსულტის 
რისკების შესამცირებლად 
მიმართეთ თერაპევტს.

შენ არ ხარ მარტო 

ბევრი ინსულტ გადატანილი 
ა დ ა მ ი ა ნ ი  პ ი რ ვ ე ლ 
რიგში თავს გრძნობს 
იზოლირებულად, ასევე 
რთულია აუხსნა სხვებს თუ 
რას გრძნობ. ინსულტით 
გამოწვეულმა შოკმა 
შესაძლოა შეცვალოს 
ადამიანის ცხოვრება.

 საავადმყოფოს დატოვების 
შემდგომ უნდა გქონდეთ 
მხარდაჭერა ინსულტის 
პროფესიონალების, ოჯახის 
წევრების და მეგობრების 
მხრიდან. ყველა მათგანი 
შესაძლოა გახდეს თქვენი 
გამოჯანმრთელების 
ნაწილი. თუ გგონიათ 
რომ კიდევ გესაჭიროებათ 
დახმარება, დარეკეთ 
ცხელ ხაზზე ან მიმართეთ 
თერაპევტს. 
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ესაუბრე სხვებს

ოჯახის წევრებთან დ ა 
მეგობრებთან საუბარი 
შესაძლოა დაგეხმაროთ. 
შენ შეგიძლია ისაუბრო 
შენს გრძნობებზე და 
გაუზიარო სხვებს თუ რა 
გაწუხებს.

ზოგ ადამიანს ეხმარება 
ისეთ ადამიანებთან საუბარი 
ვისაც გადატანილი აქვს 
ინსულტი. 

შ ე ს ა ძ ლ ო ა  თ ქ ვ ე ნ ს 
დასახლებაში  იყოს 
ინსულტის ასოციაცია სადაც 
შეგიძლიათ შეხვდეთ ისეთ 
ადამაინებს ვინც გადაურჩა 
ინსულტს. 

სად შეგიძლია 
დახმარებისა და 
ინფორმაციის 
მიღება

დახმარება 
ჯანმრთელობასა 
და ყოველდღიურ 
ცხოვრებასთან 
დაკავშირებით.

ინსულტის 
სიმპტომები

თუ გაქვს ინსულტის 
სიმპტომები არ მოიცადო, 
დარეკე.

შეამცირე 
ინსულტის 
რისკები

ინდივიდუალური 
რჩევებისათვის  და 
ინსულტის რისკების 
შემცირებისათვის, 
მოინახულეთ თერაპევტი, 
ინსულტის სპეციალისტი 
ექთანი ან ფარმაცევტი.
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დამხარება 
ინსულტის 
ზემოქმედების 
დროს

დაწვრილებითი 
ინფორმაციისათვის 
დამქირავებელთან 
დაკავშირებით გთხოვთ 
მიმართოთ თქვენს 
ადგილობრივ სოციალურ 
სამსახურს.

ჩაერთეთ 
გამოკვლევების 
შესწავლაში

თქვენ შესაძლოა გქონდეთ 
უფლება მონაწილეობა 
მიიღოთ გამოკვლევების 
შესწავლაში. გამოკვლევები 
გ ვ ე ხ მ ა რ ე ბ ა  უ კ ე თ 
შევისწავლოთ ინსულტის 
დიაგნოზი და მისი 
გამოჯანმრთელების გზები. 
თუ თქვენ მოითხოვთ რათა 
ჩაერთოთ მის შესწავლაში, 
თ ქ ვ ე ნ  შ ე გ ი ძ ლ ი ა თ 
განიხილოთ ნებისმიერი 
შეკითხვა გამოკვლევებთან 
დაკავშირებით, და ასვე 
შეგიძლიათ გაესაუბროთ 
თქვენს თერაპევტს.

ჩვენს შესახებ

ჩვენ გვსურს მოგაწოდოთ 
საუკეთესო ინფორმაცია 
ისეთ ადამიანებზე ვინც 
განიცადა ინსულტი. 
ა მ ი ტ ო მ ა ც  ი ნ ს უ ლ ტ 
გადატანილებს და მის 
ოჯახის წევრებს, ასევე 
სამედიცინო ექპერტებს 
ვთხოვთ რათა საჯაროდ 
გ ა ვ უ ზ ი ა რ ო თ  ე ს 
ინფორმცაია ერთმანეთს.

ხელმისაწვდომობა

ეს სახელმძღვანელო 
განკუთვნილია ისეთი 
ადამიანებისათვის 
რომლებმაც ახლახანს 
გადაიტანეს ინსულტი 
რათა უკეთ გასაგები და 
წასაკითხი გახდეს მათთვის 
ეს სახელმძღვანელო

გთხოვთ გაითვალისწინოთ 
რომ ეს ინფორმაცია 
არ არის პროფესიული 
ინფორმაციის 
შემცვლელად.
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დაგვიკავშირდით

ინსულტის ასოციაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ 
შეცდომებზე რომელიც შესაძლოა გამოვლინდეს ამ თარგმანში, 
ან იმ ქმედებებზე რომელსაც შესაძლოა ქონდეს შეცდომები. ამ 
პუბლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია შესაძლაო ჩაითვალოს 
უტყუარად მისი თარიღის გამოქვეყნებამდე. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს ინფორმაცია არ არის 
განკუთვნილი თქვენს პროფესიული რჩევების მისაღებად. ჩვენ 
ვცდილობთ დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენ მიერ წარმოდგენილი 
შინაარსი ზუსტი და თანამედროვეა, მაგრამ ინფორმაცია 
შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს. კანონის 
მიხედვით, ინსულტის ასოციაცია არ იღებს ვალდებულებას ამ 
პუბლიკაციაში გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამოყენების 
შესახებ, ან ნებისმიერი მესამე მხარის ინფორმაცია ან 
საიტებზე, რომლებიც მოხსენიებული ან მითითებულია.

ინსულტის ასოციაცია არის ბრიტანეთის წამყვანი 
საქველმოქმედო ასოციაცია რომელიც ეხმარება 
ინსულტით დაზარალებულებს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ 
შემოწირულობებს, დაფინანსებებს სიცოცხლის 
გადარჩენისათვის, და სასიცოცხლო მომსახურებას ინსულტთა 
დაზარალებულთათვის. დამატებითი ინფორმაციისათვის 
დაგვიკავშირდით +44 303 3033 100, ან მოინახულეთ ჩვენი 
საიტი stroke.org.uk. ჩვენი პუბლიკაცისს გამოსახმაურებლად 
მოგვმართეთ მოცემულ მაილზე feedback@stroke.org.uk.

ინსულტის ასოციაცია რეგისტრირებულია საქველმოქმედოდ 
ინგლისსა და უელსში (No 211015) და შოტლანდიაში 
(SC037789). ასევე დარეგისტრირებულია ჩრდილოეთ 
ირლანდიაში (XT33805), კაცების კუნძულზე (945) და 
ჯერსისში (NPO 369)./
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