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Insulta nebūs, ja ievēros profilaksi
80% gadījumu insultu būtu iespējams novērst, ja cilvēki laikus pārbaudītu savu veselību

Paredzams, ka 
līdz 2035. 
gadam 
mirstība no 
insulta Latvijā 
pieaugs par 
15%

0 LATVIJĀ  ik gadu notiek gandrīz 10 000 insultu, katru 
dienu mirst vidēji septiņi cilvēki. Pacientu biedrības ParSirdi.
lv vadītāja Inese Mauriņa uzsver profilakses nozīmi.  F O T O –  L E TA

Lai būtu soli priekšā insultam:

5  asinsspiedienam miera stāvoklī ir jābūt zem 140/90 mmHg;
5  pulsam miera stāvoklī ir jābūt ritmiskam un līdz 70 sitieniem 
minūtē;
5  holesterīnam – vismaz zem 5,0 mmol/l, bet ar citiem riska 
faktoriem vēl zemākam;
5 cukura līmenim asinīs (tukšā dūšā) ir jābūt 3,3–6 mmol/l;
5 ikdienā daudz jākustas un jāēd veselīgs uzturs;
5 jāatmet smēķēšana un jāsamazina alkohola patēriņš;
5 jāizvairās no stresa.

Riska faktori, kurus nevar ietekmēt ir vecums un iedzimtība.

Insulta pazīmes – vienas ķermeņa puses paralīze, notirpums, 
vājums, grūtības runāt vai saprast citu teikto, kā arī redzes 
traucējumi, reibonis, līdzsvara un koordinācijas traucējumi.

Avots: pacientu biedrība ParSirdi.lv

SĒRU VĒSTS

LĪDZJŪTĪBA

Līdzjūtību vai sēru vēsti laikrakstā  var iesniegt Andrejostas ielā 23, 
pa e-pastu pieteikumi@diena.lv, vai faksu 67063169.

Privātpersonai jāiesniedz: 
Līdzjūtības/sēru vēsts teksts
Tālruņa numurs

Juridiskai personai jāiesniedz: Garantijas vēstule
Līdzjūtības/sēru vēsts teksts

«ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; 
kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, 

un ikviens, kas dzīvo un tic Man, 
nemirs nemūžam!»

Dziļās skumjās paziņojam, ka 10. maijā 
Mūžībā aizgāja mūsu visu mīļotā 

Ilze Puzaka 
(dzim. Gajevska, 04.12.1957.–10.05.2018.)

Atvadīšanās notiks Rīgas Kristus Karaļa katoļu 
baznīcā Meža prospektā 86

15. maijā plkst. 12.00.

Tuvinieki

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.

(O.Skuja)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar 
mūsu biedres Ainas Krūkles ģimeni un tuviniekiem, 

brāli mūžībā aizvadot.

Partijas „Gods kalpot Rīgai” priekšsēdētājs Andris Ameriks,
partijas valdes locekļi un frakcijas deputāti

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

(J.Silzars)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar mūsu 
biedres Ausmas Cimdiņas ģimeni un tuviniekiem, 

māti viņsaules ceļos aizvadot.

Partijas „Gods kalpot Rīgai” priekšsēdētājs Andris Ameriks,
partijas valdes locekļi un frakcijas deputāti

Esam kopā ar mūsu kolēģi Pēteri Petrovu smagajā brīdī, 
māti mūžībā pavadot.

Rīgas Zooloģiskā dārza kolektīvs

Mēs klusējot paliekam,
Vēji šalko un mierina mūs,

Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

(N. Dzirkale)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās esam kopā ar mūsu 
kolēģi Reimundu Ignataviču, sievu mūžībā pavadot.

Linstow Center Management kolektīvs

Saņem labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti

Savām smilšu villainēm.
(M. Jansone)

Izsakām līdzjūtību kolēģei profesorei Ausmai Cimdiņai, 
māti mūžībā pavadot.

LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas kolēģi
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