
LAIKAS
YRA GERIAUSIAS GINKLAS 

PRIEŠ INSULTĄ

112
J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.  /  Tel. +370 683 27 615

El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com  /  www.siauliurvsb.lt
www.facebook.com/siauliurvsb

10 ŽINGSNIŲ 
SVEIKATOS LINK

1. SUVALDYTI AUKŠTĄ AKS - Pusė visų insultų yra susijusių su padidėjusiu kraujospūdžiu. 
Sergant hipertenzija, siektinas AKS turi būti mažesnis nei 140/90 mmHg.

2. REGULIARIAI SPORTUOTI - Trečdalis insultų įvyksta žmonėms, kurie pakankamai nespor-
tuoja. Visiems rekomenduojama bent 20-30 min vidutinio fizinio aktyvumo penkis kartus 
per savaitę.

3. SVEIKAI MAITINTIS - Ketvirtis insultų atvejų yra susiję su prasta mityba. Racione svarbu 
turi daug šviežių vaisių ir daržovių bei vengti pusfabrikačių.

4. SUMAŽINTI CHOLESTEROLIO KIEKĮ - Ketvirtadalis insultų yra susiję su padidėjusiu 
„blogojo cholesterolio” (MTL) kiekiu. Svarbu vengti sočiųjų riebalų, perdirbto maisto ir 
dažnai sportuoti. Taip pat galima ir medikamentinė pagalba.

5. KONTROLIUOTI KŪNO SVORĮ - Penktadalis insultų yra susiję su viršsvoriu ar nutukimu. 
Įtakos insulto išsivystymui turi ne tik kūno masės indeksas, bet ir juosmens-klubų santykis.

6. VENGTI TABAKO - Apie dešimt procentų insultų įvyksta dėl rūkymo. Svarbu ne tik nerūky-
ti, bet ir nebūti prirūkytose patalpose. Metant rūkyti galima medikamentinė pagalba.

7. RIBOTI ALKOHOLIO VARTOJIMĄ - Daugiau nei milijonas mirčių pasaulyje įvyksta dėl 
alkoholio. Jeigu vartojate alkoholį, jo kiekį reikia sumažinti iki vieno-dviejų standartinių 
vienetų per dieną.

8. ATPAŽINTI IR GYDYTI PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMĄ - Žmonės su prieširdžių virpėjimu turi 
penkis kartus didesnę riziką susirgti insultu. Nustačius PV, labai svarbus medikamentinis 
gydymas.

9. KONTROLIUOTI CUKRINĮ DIABETĄ - Žmonės, sergantys cukriniu diabetu, turi didelę in-
sulto susirgimo riziką. Sergant CD, labai svarbi efektyvi glikemijos kontrolė.

10. SUVALDYTI STRESĄ IR DEPRESIJĄ - Maždaug šeštadalis insultų yra susijusių su psichine 
sveikata. Stresas, depresija, pyktis ir nerimas yra svarbūs insulto rizikos veiksniai.



INSULTAS -
ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas. 

Insultas yra viena dažniausių mirties ir pagrindinė 
ilgalaikės negalios priežastis. Susirgus insultu, 

žmogaus bei jo artimųjų gyvenimas 
gali pasikeisti negrįžtamai.
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AUKSINĖS 
INSULTO MINUTĖS

1 sekundė – 65 tūkst. neuronų  /  1 minutė – 2 mln. neuronų
15 minučių – 4 proc. didesnė mirties ir neįgalumo rizika

60 minučių = GYVENIMAS

FAST simptomai. Kaip atpažinti insultą?

        Veido perkreipimas     Judėjimo sutrikimas     Kalbos sutrikimas         Galvos svaigimas           Galvos skausmas

Veidas (Face)
Paprašykite sergančiojo nusišypsoti arba parodyti dantis. Ar yra veido asimetrijos požymių? 

Palyginta nosies – lūpų raukšlė ar silpniau juda vienas burnos kampas?

Rankos (Arm)
Jeigu sergantysis sėdi arba stovi paprašykite jo priešais save pakelti abi rankas ir palaikyti 10 sekundžių. 

Jeigu sergantysis guli paprašykite jo pakelti abi rankas 45o kampu ir palaikyti jas 10 sekundžių. 
Ar yra rankos jėgos sutrikimo požymių? Ar sergantysis pilnai ar dalinai per 10 sekundžių nuleidžia ranką?

Kalba (Speech)
Paprašykite sergančiojo pakartoti sakinį. Ar  yra kalbos sutrikimo požymių? 

Sergantysis negali pakartoti sakinio ar jį pakartoja neaiškiai?

Laikas (Time)
Laikas – tai smegenys. Jeigu staiga atsirado bent vienas iš aukščiau paminėtų 

požymių, reikia kuo greičiau kreiptis į medikus telefonu 112. 

Kuo anksčiau sergantys atvyks į ligoninę, 
tuo daugiau šansų bus išgelbėti 

jo gyvybę ir sveikatą.

PAGRINDINIAI 
INSULTO 
RIZIKOS 

VEIKSNIAI


