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INSULTS
Tas, no kā visi baidās
Skaidro:
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Bet, ja baidās,
ir vērts zināt,
ko darīt, lai tā
nenotiktu, un
kā saprast,
ka tas ar
kādu jau
notiek.
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time is brain!
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Foto – Shutterstock, no izdevniecības Žurnāls Santa arhīva
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logs jeb terapijas logs,
4,5 stundas.
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INFORMĀCIJA, kas mājās jāsagatavo

Tā ir ļoti svarīga, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanu!
Precīzs insulta simptomu sākuma laiks.

Citu slimību anamnēze: vai ir cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens (hipertensija), asinsreces (koagulācijas)
traucējumi, audzēji, elpošanas saslimšanas, nesenas ķirurģiskas manipulācijas.
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Medikamenti, kurus regulāri lieto. Ļoti būtiska ir informācija par antikoagulantiem – cikos ieņemta pēdējā deva.
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Piederīgo mobilo tālruņu numuri.
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Insulta pazīmes vienmēr
attīstās PĒKŠŅI! Un nevis lēnām,
pakāpeniski.
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Foto – Shutterstock, no izdevniecības Žurnāls Santa arhīva
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laika logs –
-

droši!

Insults – ar šo vārdu
apzīmē gan išēmiskus, gan
hemorāģiskus smadzeņu
asinsrites traucējumus.
Išēmisks insults jeb
galvas smadzeņu (cerebrālais) infarkts – kādai
noteiktai smadzeņu daļai
nepietiekama asins pieplūde, jo smadzeņu asinsvadu
nosprostojis trombs vai
embols. Apmēram 80 procenti no visiem insultiem.
Trombs – asins receklis,
kas veidojas asinsvadu
sistēmā.
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KAS ir KAS?

-

Embols – tas pats asins
receklis, tikai atbrīvojies, tad pārvietojies pa
asinsrites sistēmu un tur
iestrēdzis.
Hemorāģisks insults –
asinsizplūdums galvas
smadzenēs jeb intracerebrāla hemorāģija.
Subarahnoidāla hemorāģija – asinsizplūdums
telpā starp asinsvadu un
plānu apvalku, kurš nosedz
smadzenes.
Pārejoša jeb trinzitora
išēmiska lēkme – īslaicīgas insulta pazīmes, kas
pilnībā izzūd 24 stundu
laikā, neradot smadzeņu
bojājumus, bet pastāv
augsts insulta attīstības
risks tuvākajās dienās.
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