JA JUMS BIJIS
INSULTS
ĪSA ROKASGRĀMATA CILVĒKIEM,
KURIEM BIJIS INSULTS.

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.

Ja jums bijis insults

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ:

KĀ IZPRAST INSULTU

ATLABŠANA PĒC INSULTA

INSULTA PAZĪMJU ATPAZĪŠANA

ATKĀRTOTA INSULTA NOVĒRŠANA

JUMS NAV JĀTIEK GALĀ VIENATNĒ

KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU UN
INFORMĀCIJU
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MĒS ESAM GATAVI JUMS PALĪDZĒT
IZPĒTIET ŠO INFORMĀCIJU
KOPĀ AR KĀDU CITU

Pastāv divi galvenie insulta
veidi:

1. Išēmiskais: ja smadzenēs
ir nosprostots asinsvads;
Insulta rezultātā daudzas lietas
var nebūt tik viegli saprotamas.
Ja izpētīsiet un apspriedīsiet šo
rokasgrāmatu kopā ar kādu citu,
daudz ko, iespējams, būs vieglāk
saprast.

KĀ IZPRAST INSULTU
Insulta
rezultātā
daļai
smadzeņu netiek piegādātas
asinis,
bojājot
smadzeņu
darbību.

2. Hemorāģiskais: ja
smadzenēs vai ap tām
notiek asiņošana.
Runājot par išēmisko insultu,
bieži
lieto
apzīmējumu
“trombs”. Hemorāģisko insultu
bieži sauc par “asiņošana”.
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Slimnīcā pēc insulta

Durstīšanas sajūta

Jums veiks smadzeņu
skenēšanu un pārbaudes, kā
arī sāks ārstēšanu.

Sāpes muskuļos un locītavās

Jūs varat justies noguruši un
vāji.
Insults var sagādāt lielu
psiholoģisko triecienu.
Apjukums pēc insulta ir
normāla parādība.
Insulta sekas ir atkarīgas no
diviem faktoriem:
1. Kura smadzeņu daļa tiek
skarta;
2. Cik lielā mērā insults
nodarījis bojājumus
smadzenēm.
Šajā attēlā norādīti daži no
veidiem, kādos insults var
jūs ietekmēt.
Atmiņa un domāšana
Redze
Runa
Rīšana
Nespēks rokās un plaukstās
Vēdera izejas un urīnpūšļa
kontrole

Nespēks kājās un līdzsvara
trūkums
PADOMS:
uzdodiet jautājumus
Sākumā var būt grūti saprast,
kas īsti ir insults. Ārstniecības
personāls un ārsti ar lielāko
prieku atbildēs uz jūsu
jautājumiem.
Insults var ietekmēt atmiņu
un emocijas.
Insults bieži izraisa atmiņas
traucējumus.
Jums
var
koncentrēties.

būt

Tāpat
varat
emocionāli.

justies

grūti
ļoti

AFĀZIJA UN CITI SAZIŅAS
TRAUCĒJUMI

Daudziem cilvēkiem pēc insulta
ir grūtības sazināties. Tas var
notikt vairāku iemeslu dēļ:
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Daudziem cilvēkiem pēc insulta
ir grūtības sazināties. Tas var
notikt vairāku iemeslu dēļ:

1. Afāziju izraisa bojājumi
smadzeņu daļās, kas ir
atbildīgas par valodu.
Afāzija var radīt problēmas
ar runāšanu, lasīšanu,
rakstīšanu un runas
uztveri. Tas nenozīmē,
ka jūs kļūsiet mazāk
inteliģenti, – jums vienkārši
būs grūtības izmantot
valodu.
2. Runa var būt neskaidra vāju
sejas muskuļu ietekmē.
3. Problēmas ar atmiņu
un koncentrēšanos var
apgrūtināt sazināšanos.

INSULTA APSLĒPTĀS SEKAS

Pēc insulta varat pieredzēt arī
“apslēptas” sekas.

Bezspēks
nogurums, kas nepāriet arī pēc
atpūtas;
Emocionalitāte
smiešanās vai raudāšana bez
skaidra iemesla;
Trauksme un depresija –
daudziem cilvēkiem insults
izmaina uzvedību – viņi,
piemēram,
kļūst
vieglāk
aizkaitināmi, impulsīvi vai ļoti
atklāti.
Insulta apslēptās sekas var
būt grūti izprast ne vien jums
pašiem, bet arī citiem. Ja varat,
mēģiniet par to aprunāties
ar ģimenes locekļiem un
draugiem.
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VĒRSIETIES PĒC PALĪDZĪBAS,
LAI PĀRVARĒTU INSULTA
SEKAS

Ja joprojām esat slimnīcā,
aprunājieties ar savu ārstu
vai medmāsu. Ja esat jau
izrakstījušies no slimnīcas,
vērsieties pēc palīdzības pie
ģimenes ārsta.

ATKOPŠANĀS PĒC
INSULTA
Lielākie uzlabojumi parasti
notiek dažos pirmajos mēnešos,
taču atkopšanās var prasīt arī
vairākus gadus.
LABĀKA PAŠSAJŪTA

Nepieciešams zināms laiks,
lai jums atgrieztos enerģija.
Jūsu ķermenim un smadzenēm
nepiecienāms laiks atlabšanai.
DAŽAS PROBLĒMAS IR
ĪSLAICĪGAS

Liela daļa cilvēku atgūst
kontroli pār urīnpūsli un vēdera
izeju. Bieži vien insulta pacienti
drīz pēc notikušā spēj atkal
runāt un staigāt.

Drīz izzūd arī problēmas ar
rīšanu, ēšanu un padzeršanos.
Daudzi citi sarežģījumi kļūst
mazāk izteikti dažās nākamajās
dienās vai nedēļās pēc insulta.
CILVĒKI, KURI VAR JUMS
PALĪDZĒT PĒC INSULTA

Ārstēšana rehabilitalogu, ārstu
un medmāsu vadībā palīdzēs
jums atkopties. Atbalstu var
sniegt arī ģimene un draugi.
Padoms: dodiet sev laiku
Speriet
soli
pēc
soļa.
Neļaujieties
satraukumam,
ja jūsu veselības stāvoklis
neuzlabojas uzreiz.
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REHABILITĀCIJA
Lai gan daudzas problēmas ātri izzūd, daļai pacientu nepieciešama
rehabilitācija, ko nozīmē fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārsts, izvērtējot katru insulta pacientu individuāli un nosakot
rehabilitācijas potenciālu. To nepieciešams uzsākt drīz pēc insulta.
Rehabilitācija var palīdzēt atkopties pēc iespējas labāk.
KĀ NOTIEK REHABILITĀCIJA

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts izvērtē jūsu problēmas
pēc insulta un pēc tam izstrādā jums piemērotākos vingrojumus,
kā arī uzrauga progresu.
Vingrojumi var jums palīdzēt
palielināt spēku un izturību, kā
arī sekmēt rehabilitāciju.
Ja jums vienu ķermeņa pusi
skāris nespēks vai paralīze,
terapija tiecas palīdzēt atsākt
kustēties, uzlabot līdzsvaru
un koordināciju. Tāpat

terapija uzlabo runāšanas un
rakstīšanas spējas.
Ja jums ir problēmas izmantot
rokas un plaukstas, terapija var
palīdzēt apgūt jaunus veidus,
kā veikt ikdienišķas darbības,
piemēram, apģērbties un
gatavot ēst.

Rehabilitācija tiek uzsākta ar fizioterapeita palīdzību, taču jūs to
varat turpināt paši vai ar ģimenes locekļu un draugu atbalstu.
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REHABILITĀCIJAS TERAPIJAS
Nodarbības ar audiologopēdu
Palīdz uzlabot runu, kā arī novērst rīšanas un
ēšanas traucējumus.

Ergoterapeits
Palīdz atgūt neatkarību, apgūstot ikdienas
dzīvē nepieciešamās prasmes.

Fizioterapeits
Palīdz atgūt spēku, kustīgumu, līdzsvaru un
izturību.

Diētas ārsts
Palīdz cilvēkiem ar rīšanas grūtībām droši ēst
un dzert, kā arī sniedz padomus par veselīgu
ēdienkarti.
Psihologs
Palīdz cilvēkiem ar atmiņas un domāšanas
grūtībām, kā arī emocionālām problēmām,
piemēram, depresiju.
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INSULTA PAZĪMJU ATPAZĪŠANA
Svarīgi prast atpazīt atkārtota insulta pazīmes. Vislabāk to izdarīt
ar testu ĀTRI.

TESTS 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.
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Šīs ir izplatītākās insulta
pazīmes,
taču
uzmanība
jāpievērš arī citām:
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.
Ja pamanāt jebkuru no šīm
pazīmēm, nekavējoties zvaniet
113!

((113))

SAMAZINIET ATKĀRTOTA
INSULTA RISKU

Insulta gadījumā ārsti pārbauda,
vai jums ir veselības traucējumi,
kas saistīti ar insultu. Ja jums ir
šādi veselības traucējumi, tiks
veikta atbilstoša ārstēšana, lai
samazinātu atkārtota insulta
risku. Turpinājumā norādīti
saistītie veselības traucējumi:
Augsts asinsspiediens;
Ātriju fibrilācija
(neregulāra
sirdsdarbība);
Diabēts;
Augsts holesterīna
līmenis.
Viens no labākajiem veidiem,
kā samazināt risku, ir ievērot
noteikto ārstniecības kursu.
Jums jāsaņem ieteikumi par
to, kādos vēl veidos varat
samazināt insulta risku. Dažiem
jāsamazina svars, jāatmet
smēķēšana vai jāsamazina
alkohola patēriņš. Visas šīs
darbības palīdzēs tikt galā arī
ar citām veselības problēmām
un samazinās insulta risku.
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Lai uzzinātu vairāk par riska
samazināšanu, iepazīstieties
ar
mūsu
rokasgrāmatu
“Kā rīkoties pēc insulta”
vai apmeklējiet mājaslapu
www.parsirdi.lv. Lai saņemtu
individuālu konsultāciju par
insulta riska samazināšanu,
vērsieties pie sava ģimenes
ārsta.

JUMS NAV JĀTIEK
GALĀ VIENATNĒ
Daudzi insulta pacienti saka, ka
sākumā jutušies vientuļi un nav
bijis viegli paskaidrot citiem, kā
viņi jūtas. Insulta psiholoģiskais
trieciens var mainīt cilvēka
dzīvi.
Pēc izrakstīšanās no slimnīcas
jums jāsaņem atbalsts no
insulta speciālistiem, ģimenes
un draugiem. Viņi var piedalīties
jūsu atlabšanā. Ja jums
nepieciešams papildu atbalsts,
zvaniet uz insulta uzticības
tālruni vai sazinieties ar savu
ģimenes ārstu.

RUNĀJIET AR CITIEM

Sarunas ar ģimeni un draugiem
var nākt par labu. Varat
apspriest jūsu izjūtas, tādējādi
palīdzot citiem saprast, ko
šobrīd pārdzīvojat.
Daudziem palīdz aprunāšanās
ar citiem cilvēkiem, kuri
arī
pieredzējuši
insultu.
Apvienotajā Karalistē dzīvo
vairāk nekā 1,2 miljoni
insulta pacientu, tādēļ Insulta
asociācija var palīdzēt jums ar
viņiem sazināties.
Jūsu dzīvesvietā var būt
izveidota insulta atbalsta grupa,
kurā varat sastapt citus insulta
pacientus. Adresē stroke.org.
uk/support varat atrast vietējās
atbalsta grupas (varat arī zvanīt
uz uzticības tālruni).
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Kur meklēt informāciju par
insultu, kā arī par sirds un
asinsvadu slimību profilaksi:
www.parsirdi.lv
Informāciju sagatavoja:
Lasiet mūsu publikācijas
Uzziniet detalizētu informāciju
par insultu tiešsaistes adresē
www.parsirdi.lv.
MŪSU GALVENĀS INSULTA
ROKASGRĀMATAS

“Ja jums bijis insults” – īsa
rokasgrāmata
cilvēkiem,
kuriem bijis insults
“Rīcība pēc insulta” – informācija
cilvēkiem, kuriem bijis insults
“Insulta pacientu atbalstīšana” –
informācija ģimenei, draugiem
un aprūpētājiem
“Kā samazināt insulta risku” –
padomi un informācija par to,
kā samazināt insulta risku
INSULTA PAZĪMES

Ja jums ir insulta pazīmes,
nevilcinieties!
Nekavējoties
zvaniet 113. Testu ĀTRI skatīt
8. lappusē.

INSULTA RISKA
SAMAZINĀŠANA

Lai
saņemtu
i n d i v i d u ā l u
konsultāciju
par
to, kā samazināt atkārtota
insulta risku, sazinieties ar
savu ģimenes ārstu, medmāsu,
kas specializējusies insulta
jautājumos,
vai
farmaceitu.
PALĪDZĪBA INSULTA
SEKU NOVĒRŠANĀ

Ja
jums
pēc
insulta
nepieciešama
palīdzība
emocionālu un fizisku problēmu
risināšanā, sazinieties ar savu
ģimenes ārstu.
NEPIECIEŠAMAIS
ATBALSTS

Lai iegūtu informāciju
par dzīvesvietu un palīdzību
aprūpētājiem, sazinieties ar
savas dzīvesvietas sociālo
dienestu.
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DALĪBA PĒTĪJUMĀ

PIEEJAMĪBA

Šī rokasgrāmata sagatavota
tādā veidā, lai cilvēkiem, kuriem
tikko bijis insults, būtu vieglāk
to lasīt.
Iespējams, jūs varat piedalīties
pētījumā, tādējādi palīdzot
mums
uzlabot
insulta
diagnostiku un aprūpi. Ja jūs
aicina piedalīties pētījumā, varat
apspriest visus jautājumus ar
pētniekiem, kā arī konsultēties
ar savu ģimenes ārstu.
PAR INFORMĀCIJU

Insulta skartajiem cilvēkiem
vēlamies sniegt vislabāko
iespējamo informāciju. Tieši tādēļ
lūdzam insulta pacientiem un
viņu ģimenēm, kā arī medicīnas
speciālistiem palīdzēt mums
izveidot publikācijas..

Vai mums tas ir izdevies? Lai
pastāstītu mums, ko domājat
par šo rokasgrāmatu, vai
arī palūgtu rokasgrāmatas
sagatavošanā
izmantoto
resursu sarakstu, rakstiet
mums uz e-pasta adresi
feedback@stroke.org.uk.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka
šajā
izdevumā
pieejamā
informācija
neaizstāj
speciālista
konsultāciju
atbilstoši jūsu situācijai. 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.

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).
Ilustrācijas: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Studio Mzlaki, Beograd

