
Insultas, jo požymiai, pagalba

Insultas – staigus  kraujo tiekimo į smegenis nutrūkimas dėl užsikimšusios ar 

plyšusios kraujagyslės smegenyse. Insulto metu yra pažeidžiamos smegenų ląstelės, atsiranda 

neurologiniai simptomai, kurie sutrikdo žmogaus sveikatą. Insultas būna 2 tipų:                                                   

1-asis tipas: Užsikimšus smegenis maitinančiai kraujagyslei įvyksta išeminis insultas.                                                                                                                                             

2-asis tipas: Plyšus kraujagyslei ir išsiliejus kraujui į galvos smegenis ar jų dangalus – hemoraginis 

insultas (kraujosruvos).

Smegenų pažeidimai gali būti grįžtami ir negrįžtami, tai priklauso nuo to kaip skubiai bus 

suteikta būtinoji medicininė pagalba. Todėl pastebėjus, kad žmogų ištiko infarktas, pirmoji 

pagalba turi būti suteikta kaip įmanoma greičiau. Žmogus ištiktas insulto į gydymo įstaigą turi būti 

atvežtas per 3 valandas. Bėgant laikui smegenyse pradeda vystytis negrįžtami pakitimai, todėl 

atsiranda rizika, kad neurologiniai simptomai (pavyzdžiui, vienos pusės veido, galūnių paralyžius 

ir t.t.) išliks visą likusį žmogaus gyvenimą. Tad kiekvienam  asmeniui svarbu žinoti, kokie yra 

ryškiausi insulto požymiai ir pirmoji pagalba jo ištiktam žmogui.

Pirmosios pagalbos teikėjas turi skubiai įvertinti nukentėjusio asmens būklę, žinoti ir 

atpažinti pagrindinius insulto požymius pagal plačiai naudojamą ir paprastą FAST metodiką:

Insulto požymiai yra šie:

Pasikeitusi šypsena, vienas lūpų kampas nusviręs žemiau už 

kitą. Paprašius žmogaus pakelti rankas aukštyn, jis negalės 

pakelti vienos rankos.                                                                                                                                   

 Kalba nerišliai, neaiškiai,  "painiojasi" žodžiai.                                           

 Staiga atsiradęs stiprus galvos skausmas dėl neaiškios 

priežasties.                                                                                                     

 Sutrikusi sąmonė.

Pirmoji pagalba

Tinkamai reaguoti tokioje greitos reakcijos reikalaujančioje 

situacijoje yra labia svarbu. Tačiau taip pat yra labai svarbu pirmiausia įvertinti ar asmuo yra  

sąmoningas, ar nesąmoningas.



Jei nukentėjusysis yra sąmoningas:

Prisiminti laiką, kai atsirado požymių, ir kviesti greitąją medicinos pagalbą.                                              

Padėti jam atsigulti, šiek tiek pakelti galvą ir pečius pakišant minkštą daiktą, pavyzdžiui 

pagalvę. Pasukti galvą į pažeistą pusę, uždėti rankšluostį ant tos pusės peties, kad sugertų seiles.                                                                                                                                                                                                      

Atlaisvinti drabužius, kurie gali sunkinti kvėpavimą.                                                                                            

Stebėti gyvybines funkcijas: sąmonę, kvėpavimą ir pulsą, kol atvyks medikai.                                      

Neduoti žmogui gerti ir valgyti, nes ištikus insultui gali būti sunku ryti arba jis gali užspringti.

                                                                                                                                                                          

Jei nukentėjusysis yra be sąmonės:

 Kviesti greitąją medicinos pagalbą.                                                                                                      

Atverti kvėpavimo takus ir įvertinti kvėpavimą.                                                                                             

 Jei jis nekvėpuoja pradėti gaivinti atliekant įpūtimus ir krūtinės ląstos paspaudimus (30 

krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus).                                                                                                          

Jei žmogus kvėpuoja, paguldyti į stabilią šoninę padėtį.

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą 

mokykloje Darina Klimaitienė pagal www. pasveik.lt medžiagą




