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„The Erasmus+“ kvietimas 
„Erasmus+“ – tai ES programa, apimanti pagrindines – švietimo, mokymų, jaunimo ir sporto – 

sritis, veiklą vykdant asmeninio ir profesinio tobulėjimo kryptimi. Esminis šios programos 

tikslas – aprūpinti tiek jaunus, tiek ir kitų amžiaus grupių dalyvius kvalifikacijomis ir įgūdžiais, 

reikalingais prasmingam buvimui demokratinės visuomenės dalimi, tarpkultūriniam suvokimui 

ir sėkmingam judėjimui darbo rinkoje pasitelkiant aukštos kokybės įtraukųjį švietimą ir 

mokymus, formaliuosius ir neformaliuosius mokymus ir socialinę sanglaudą. Galutinis 

programos siekis – inovacijų skatinimas, europietiškojo identiteto ir aktyvaus pilietiškumo 

stiprinimas.  

 

Specialieji programos tikslai:  

 skatinti asmenų ir grupių mokymosi mobilumą, bendradarbiavimą, kokybę, įtraukumą ir 

lygybę, tobulėjimą, kūrybiškumą ir inovacijas organizaciniu ir strateginiu lygmenimis 

švietimo ir mokymų srityse; 

 skatinti neformaliųjų ir formaliųjų mokymų mobilumą ir aktyvų jaunų asmenų 

dalyvavimą, bendradarbiavimą, kokybę, įtraukumą, kūrybiškumą ir inovacijas 

organizaciniu ir strateginiu lygmenimis jaunimo reikalų srityje; 

 sporto srityje dirbančių asmenų mokymosi mobilumo, bendradarbiavimo, kokybės, 

įtraukumo, kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas organizaciniu ir strateginiu lygmenimis. 

 

„Erasmus+“ veiklos organizavimo principai: 

 1 pagrindinis veiksmas – asmenų mobilumas; 

 2 pagrindinis veiksmas – tarporganizacinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas;  

 3 pagrindinis veiksmas – parama politikos plėtrai ir bendradarbiavimui; 

 Jean Monnet veiksmai.  

 

Projektas „My Way“ vystomas pagal 2 pagrindinį veiksmą: pirminis bendradarbiavimo tikslas 

organizacijoms ir institucijoms – suteikti organizacijoms galimybę kelti vykdomų veiklų kokybę 

ir didinti aktualumą, plėtoti ir stiprinti ryšius su partneriais, didinti gebėjimus veikti išvien 

transnacionaliniu lygmeniu, plėtojant vykdomų veiklų tarptautiškumą, keičiantis naujosiomis 

praktikomis bei metodais, juos vystant, dalinantis ir lyginant idėjas.  

Tikimasi, kad veiksmai sporto srityje virs sporto srities vystymu generuojant, dalinantis ir 

skleidžiant patirtis ir žinias apie įvairius probleminius klausimus sporto tema europiniu 

lygmeniu. 

 

Galiausiai, „Erasmus+“ programos remiami sporto projektai turėtų prisidėti prie aktyvesnio 

dalyvavimo sporto, fizinio aktyvumo ir savanoriškoje veikloje. 

BENDROJI INFORMACIJA 
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Taigi siekiama: 

 kelti programoje dalyvaujančių valstybių žinių ir sąmoningumo lygmenį sporto ir fizinio 

aktyvumo srityse;  

 didinti informuotumą apie sporto reikšmę skatinant socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir 

sveikatinantį fizinį aktyvumą; 

 stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų ir organizacijų, aktyviai veikiančių sporto ir 

fizinio aktyvumo srityse;  

 užtikrinti geresnį sporto organizacijų ir kitų susijusių organizacijų įsitraukimą į veiklas 

praplėstuose tinkluose skirtingose šioje programoje dalyvaujančiose šalyse; 

 tobulinti dalinimąsi gerąja praktika.  

 

Keliami štai šie specialieji sporto srities prioritetai: 

 skatinti dalyvavimą sporto ir fizinio aktyvumo veiklose, daugiausia dėmesį telkiant į a) 

Europos Tarybos rekomendacijas dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo, ES fizinio 

aktyvumo gaires ir Tartu raginimą rinktis sveiką gyvenseną, b) paramą Europos sporto 

savaitės įgyvendinimui, c) sporto ir fizinio aktyvumo kaip sveikatinimo priemonės 

skatinimą, d) visų veiklų propagavimą skatinant sporto ir fizinio aktyvumo praktikavimą, 

apimantį tradicines sporto šakas ir žaidimus bei kartų sportą;  

 skatinti sporto integralumą ir vertybes, daugiausia dėmesį telkiant į a) kovą su dopingo 

vartojimu, b) kovą su susitarimais dėl varžybų ir korupcija sporte, c) gerojo valdymo 

tobulinimą sporte ir d) pozityvių vertybių propagavimą sporte; 

 skatinti edukaciją sporte ir per sportą, daugiausia dėmesį telkiant į: a) paramą 

įgūdžiams vystyti sporte, b) atletų „antros karjeros” propagavimą, c) trenerių ir 

darbuotojų darbo kokybės gerinimą, d) mobilumo kaip priemonės kvalifikacijos 

tobulinimui panaudojimą, e) įsidarbinimo galimybių didinimą pasitelkiant sportą;  

 kovoti su smurtu ir duoti atkirtį rasizmui, diskriminacijai ir nepakantumui sporte, dorotis 

su smurtiniu radikalėjimu, daugiausia dėmesį telkiant į kovą su elgesiu, galinčiu turėti 

neigiamos įtakos sporto praktikai ir visuomenei bendrąja prasme; projektai prisideda 

prie kovos su bet kokia diskriminacijos forma ir propaguoja lygybę sporte, įskaitant ir 

lyčių lygybę.    

 

SPORTO projektams kiekvienais metais rengiamas kvietimas teikti paraiškas trijose 

kategorijose: 

 ne pelno siekiantys Europos sporto renginiai; 

 nedidelės bendradarbiavimo partnerystės; 

 bendradarbiavimo partnerystės.  

 

My Way– tai bendradarbiavimo partnerysčių tipo projektas, siūlantis galimybę vystyti, perduoti 

ir / ar įgyvendinti novatoriškas praktikas skirtingose srityse, susijusiose su sportu ir fiziniu 

aktyvumu tarp skirtingų organizacijų ir veikėjų sporte ir už šios srities ribų, įskaitant viešąsias 
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institucijas vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir europiniu lygmenimis, sporto organizacijas, su 

sportu susijusias organizacijas ir švietimo institucijas. 

 

„Projektas „My Way“ 
Projekto „My Way“ pagrindas – tai naujų intervencijų vystymo poreikis, norint padėti insultą 

patyrusiems asmenims žengti aktyvesnės gyvensenos link ir išlaikyti funkcinį lygį, pasiektą 

taikant gydymą insultą patyrusiems pacientams skirtoje gydymo įstaigoje ir ankstyvosios 

reabilitacijos po patirto insulto metu, tačiau liekamųjų pažeidimų, su kuriais susiduria insultą 

patyrę pacientai, įvairovė ir poreikis atsižvelgti į pacientams suteikiamą pirmenybę užtikrinant 

ilgalaikę priežiūrą, pateisina fizinio aktyvumo programoms pritaikytą konsultavimą. Bent jau iki 

šiol ilgalaikis fizinis aktyvumas, vertinant insultą patyrusius asmenis, praktiniu požiūriu 

neišdiskutuotas. Kiekvienam pacientui svarbu rasti jam tinkamą gyvenimo kokybės gerinimo 

būdą, tuo pačiu prisidedantį prie ilgalaikės antrinės prevencijos. Realistiškai atsižvelgiant į 

galimus sprendimus visa tai tampa priežastimi, dėl kurios šis projektas gavo „My Way“ (liet. 

„Mano kelias“) pavadinimą. 

 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) 2019 m. paskelbė kvietimą ir 

gavo 728 reikalavimus atitinkančias paraiškas, iš kurių finansavimas skirtas 104 paraiškoms 

(bendradarbiavimo partnerystėms). Projektui „My Way“ finansavimas suteiktas ir 96/100 balų 

įvertinimas skirtas, nes „projektas pasižymi tam tikrais inovatyviais aspektais, pateikiamas 

insultą patyrusių asmenų fizinio aktyvumo aptarimas praktiniu požiūriu, pasirinkti partneriai iš 

skirtingų Europos šalių tam, kad būtų užtikrintas iš tikrųjų antnacionalinis projekto vertinimas, 

apimantis valstybes iš plačios geografinės zonos ES, o į projekto vykdymą įtraukti partneriai 

dalyvaudami projekte pasidalintų skirtingomis kultūrinėmis patirtimis, į kurias būtų atsižvelgta ir 

jos būtų analizuojamos kaip projekto duomenys. Galiausiai visi partneriai, atrodo, jau yra 

įsitraukę į insulto temos gvildenimą.“ 

 

Projekto „My Way“ komandą sudaro: 
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Projektą sudaro šie darbų paketai: 

 
WP1 – valdymas ir koordinavimas 

WP2 – skleidimas ir eksploatavimas 

WP3 – lokalaus konteksto analizė 

WP4 – gerųjų praktikų identifikavimas 

WP5 – auksinės insultą patyrusių Europos pacientų fizinio aktyvumo taisyklės 

WP6 – mokytojų mokymo kursas Romoje ir kurso kartojimas nacionaliniu lygmeniu 

 

WP3, WP4 ir WP5 rezultatai pateikiami projekto tinklalapyje www.myway-project.eu.  

 

Šis vadovas skirtas sveikatos priežiūros ir fizinio aktyvumo / sporto specialistams, kurie vykdant 

šį projektą bus apmokyti tinkamai organizuoti insultą patyrusių pacientų fizinį aktyvumą.  

 

Bendroji informacija apie insultą  
Insultas – tai ūminis židininis neurologinis smegenų kraujotakos deficitas, įvykstantis dėl arterijų 

pažeidimų, vedančių galvos smegenų link arba esančių jose. Kai kraujo tiekimą į tam tikrą 

smegenų dalį blokuoja susidaręs krešulys ar arterija trūksta, smegenų ląstelės žūsta.  

 

Insultas gali būti dviejų tipų: 

 išeminis insultas – sudaro 85 proc. atvejų, centrinės nervų sistemos išemija, kraujagyslės 

užsikimšimas, nutraukiantis smegenų aprūpinimą krauju. Organizmui senstant arterijos 

kietėja ir siaurėja, todėl didėja tikimybė, kad jos užsikimš; be to, tam tikros medicininės 

būklės ir gyvenimo būdo veiksniai šį procesą gali paspartinti ir padidinti insulto riziką;  

http://www.myway-project.eu/
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 hemoraginis insultas (intracerebrinė hemoragija (ICH) arba subarachnoidinė hemoragija 

(SAH) – sudaro 15 proc. atvejų, šio tipo hemoragiją sukelia intracerebrinis kraujavimas 

(ICH) arba aplink smegenis (SAH).  

 

Insultas – tai skubios medicininės pagalbos reikalaujanti būklė. Jos ženklams atpažinti 

naudojamas FAST testas.  

F – tai veidas: ar žmogus gali nusišypsoti, ar jo burna, akis nėra nukarusi? 

A – tai ranka: ar žmogus gali pakelti abi rankas?  

S – tai kalba: ar žmogus gali kalbėti aiškiai, ar suprantate, ką jis sako? 

T – tai laikas: jei pastebėjote bet kuriuos iš šių ženklų, kvieskite skubiąją pagalbą.  

 

FASTER – tai dar dviem simptomais papildytas akronimas: 

F – tai veidas: vienos veido pusės nukarimas ar tirpimas, lyginant ją su kita puse; 

A – tai rankos: viena ranka silpnesnė ar labiau nutirpusi nei kita; paprašykite žmogaus pakelti abi 

rankas ir laikyti, kol suskaičiuosite iki dešimties;  

S – tai stabilumas: tvirtumas pėdose; kartais žmogus gali nukristi, jaustis labai apsvaigęs, 

nepastovintis be kitų pagalbos; gali būti susiduriama su sunkumais išlaikant balansą, sudėtinga 

vaikščioti, prarandama koordinacija – visa tai yra galimi insulto simptomai.  

T – tai kalba: kalbos pakitimai, apimantys neaiškiai tariamus žodžius, iškraipyti, prasmės 

neturintys žodžiai, negalėjimas tinkamai atsakyti; gali būti sudėtinga suprasti insultą patiriantį 

asmenį arba toks asmuo gali susidurti su sunkumais, trukdančiais suprasti kitus;  

E – tai akys: regos pokyčiai; tokie regos pokyčiai pasireiškia staiga, gali apimti visišką vienos 

akies ar abiejų akių regėjimo netekimą, dalinį vienos ar abiejų akių regėjimo netekimą;  

R – tai reakcija: priminimas skambinti skubios medicininės pagalbos numeriu iš karto, kai tik 

atpažinote kurios nors iš šių simptomų; skambinkite ir tais atvejais, kai simptomai dingsta, 

pamėginkite prisiminti, kada visa tai prasidėjo.  

 

Insulto simptomų identifikavimas ir reagavimas į juos yra esminis dalykas tam, kad insultą 

patiriančiam asmeniui būtų suteiktas tinkamas gydymas. Ūmaus insulto valdymas 

specializuotuose insulto skyriuose – tai efektyvi pagalba, būtina patyrus ūmų išeminį insultą. Net 

ir suteikus optimalią priežiūrą  insultą patyrusiems pacientams skirtame skyriuje, apimančią 

trombolizę, po insulto pilnai atsistato tik mažiau nei trečdalis pacientų.  

 

Neįgalumo laipsnis priklauso nuo smegenų ploto, kuris buvo labiausiai paveiktas ir to, kaip 

greitai suteiktas gydymas. Dėl šios priežasties, insultą patyrusieji gali susidurti su pačiais 

įvairiausiais neigiamais fiziniais ir protiniais padariniais, kuriuos suskaičiuoti ir klasifikuoti 

sudėtinga, jie yra ilgai trunkantys, apima mobilumo, regos, kalbos, atminties problemas, 

asmenybės pokyčius, pablogėjusią kognityvinę funkciją, nuovargį ir depresiją.  
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ES epidemiologiniai duomenys  
Europos Sąjungoje (ES) insultas – viena iš dažniausiai pasitaikančių mirties ir fizinio 

suaugusių neįgalumo priežasčių. Insultas kasmet paveikia apie 1,1 mln. Europos gyventojų ir 

sukelia 440 000 mirčių. Remiantis 2017 m. (vėliausiai rinktais) duomenimis, Europos 

Sąjungoje fiksuota 1,12 mln. įvykusių insulto atvejų, po kurių išgyveno 9,53 mln. asmenų, 

0,46 mln. atvejų baigėsi mirtimi, dėl insulto prarasta 7,06 mln. neįgalumo pakoreguotų 

gyvenimo metų.  

 

Stebimi ženklūs skirtumai, vertinant insulto atvejų skaičių skirtingose šalyse ir regionuose, 

tačiau tik dalis šių skirtumų yra reali: iš dalies šie skirtumai susiję su nevienodais kriterijais ir 

metodais, naudojamais renkant duomenis. Nepaisant pagerėjusio insulto gydymo, vis dar 

išlieka insulto epidemiologijos skirtumų, liudijančių apie didesnius insulto atvejų ir mirtingumo 

rodiklius Rytų ir Centrinės Europos šalyse, lyginant su Vakarų Europos šalimis. Dideli atvejų 

svyravimai taipogi fiksuojami kai kurių valstybių viduje (pvz. Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje).  

 

Galimi šių šalies viduje ir tarp šalių fiksuojamų skirtumų paaiškinimai apima skirtingus rizikos 

faktorių profilius (pvz. aukštą kraujospūdį ar cholesterolį, rūkymą, mitybą, alkoholį, 

mankštinimąsi), socioekonominius ir aplinkosaugos veiksnius (oro taršą, nepriteklių), 

sveikatos priežiūros standartus ir prieigą prie jos, o tai savo ruožtu veda prie skirtingais 

lygmenimis vykdomos rizikos faktorių kontrolės, skubios ir ilgalaikės pagalbos teikimo.  

 

Nepaisant reikšmingų pastarųjų dešimtmečių pagerėjimų pirminės prevencijos ir skubaus 

gydymo srityse, insultas vis dar išlieka daug nuostolių keliančia liga. XXI a. pradžioje pagal 

amžių standartizuotas insulto dažnumas Europoje svyravo nuo 95 iki 290 iš 100 000 asmenų 

per metus, o vieno mėnesio atvejų mirštamumo laipsnis svyravo nuo 13 iki 35 proc. Tik 

nedidelė dalis Europos valstybių turi insulto registrus.  

 

Tuo metu absoliučioji insulto našta didėjo ir, kaip prognozuojama, toliau didės artimiausius 30 

metų daugumoje ES šalių, ypač – rytinėse šalyse narėse. Vertinant duomenis iš 2015 m. 

Pasaulinio ligos naštos tyrimo ir „Eurostat“ demografines projekcijas, nuo 2015 iki 2035 m. ES 

prognozuojamas 34 proc. sieksiantis bendro insulto atvejų skaičiaus augimas.  

 

Nors pasaulinis insulto atvejų skaičiaus rodiklis mažėja, auga jaunų suaugusiųjų susirgimų 

kaičius, o tai savo ruožtu liudija apie būtinybę rengti strategijas, kurios gerintų prevenciją. 

Maža to, senstant visuomenei absoliutūs  insulto skaičiai, kaip prognozuojama, jau 

artimiausiais metais didės dramatiškai: iki 2025 m. kasmet insultą patirs 1,5 mln. europiečių. 

Gerėjant išgyvenamumo rodikliams auga ir žmonių, gyvenančių su insulto sukeltais 

padariniais, skaičius.  
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Vertinant šias įžvalgas, skubaus intensyviosios priežiūros suteikimo bei resursų, reikalingų 

terapinių strategijų, taikomų insultą patyrusiems pacientams, vystymo poreikis tampa 

akivaizdus. Dėl COVID-19 pandemijos kai kurios šalys praneša apie sumažėjusį insultą 

patyrusiems asmenims reikalingos priežiūros prieinamumą ar tokios pagalbos atidėjimą. Ši 

aplinkybė tik paryškina nuolatinės mirtingumo rodiklių stebėsenos reikšmingumą, vertinant 

duomenis apie pacientus, išvykusius iš ligoninės po jiems suteikto insulto gydymo, ir tokiu 

būdu siekiant vertinti bet kokį COVID-19 daromą poveikį savalaikei ir kokybiškai insultą 

patyrusių pacientų priežiūrai. 

 

 

Klinikiniai požymiai 
Kiekvienas insulto atvejis skirtingas. Kai kurie patiria palyginti nežymius ir ilgai netrunkančius 

padarinius, o štai kitiems tenka susidurti su kur kas didesnėmis problemomis, dėl kurių jie tampa 

priklausomi nuo kitų asmenų. Deja, dalis insulto atvejų gali būti labai pavojingi, o kai kurie netgi 

baigiasi koma ar staigia mirtimi.  

Tiek išeminis, tiek hemoraginis insultas gali pasireikšti skirtingai, priklausomai nuo pažeidimo 

lokacijos ir insulto tipo. Ištikus hemoraginiam insultui: vėmimas rodo padidėjusį vidinį kaukolės 

spaudimą ir dažnai pasireiškia dėl smegenėlių hematomos, galvos skausmas dažniau 

pasireiškia esant didelei hematomai, o koma ištinka tuomet, kai pažeidimai apima painią 

smegenų kamieno aktyvavimo sistemą. Simptomų tipas priklauso nuo sunaikintų neuronų 

funkcijos, kurią jie atliko. Žievės žemėlapis gali padėti tam, kad simptomai būtų susieti su 

lokacija. 
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Diagnostikos ir gydymo kelias 
Insultas – ūmi medicininė būklė, kai pacientui per trumpą laiką privalo būti suteiktas adekvatus 

gydymas tam, kad būtų pasiekti geresni rezultatai ir užtikrintas sėkmingesnis atsigavimas. Kai 

įtariamas insultas, gydytojai atlieka tyrimus, skirtus insultui patvirtinti, vykdomi patikrinimai dėl 

sveikatos sutrikimų, galinčių sukelti insultą, pavyzdžiui, aukšto kraujospūdžio. Šios būklės 

gydomos tam, kad būtų sumažinta tikimybė patirti dar vieną insultą.  

 

Smegenų tyrimas (kompiuterinė tomografija ar magnetinis rezonansas) turėtų būti atliktas neilgai 

trukus po to, kai pasireiškia simptomai, siekiant išsiaiškinti, ar insultas įvyko dėl krešulio, ar dėl 

kraujavimo. Siekiama lokalizuoti pažeidimą ir priimti sprendimą dėl tinkamiausios skubios 

pagalbos suteikimo.  

 

Daliai patyrusiųjų išeminį insultą gali būti skirta krešulius skaidančių vaistų. Šių medikamentų 

skyrimo tikslas – suardyti krešulį (trombolizė) ir atkurti smegenų aprūpinimą krauju. Ne visiems, 

patyrusiems išeminį insultą, trombolizė yra tinkama, tačiau ją atlikus daugiau pacientų išgyvena 

ir gyvena savarankiškai. Nepaisant šio gydymo teikiamos naudos, egzistuoja trombolizės sukelto 

kraujavimo rizika.  

 

Mechaninė trombektomija – gydymas, kai krešulys fiziškai pašalinamas iš pažeistos 

kraujagyslės smegenyse. Dažniausiai šiuo tikslu į arteriją per kirkšnį įvedamas zondas, judama 

smegenų link, kur krešulys išstumiamas. Šis būdas veiksmingas tik tais atvejais, kai kraujo 

krešulys būna susidaręs stambioje smegenų arterijoje. Kaip ir trombolizė, šis gydymo būdas 

privalo būti atliktas per pirmąsias kelias valandas nuo ištikusio insulto pradžios. Tik nedidelė 

dalis insulto atvejų tinkamai mechaninei trombektomijai atlikti.   
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Hemoraginio insulto atveju, jei kraujavimas vyksta dėl trūkusios aneurizmos (susilpnėjus 

kraujagyslei), gali būti skiriama chirurginė procedūra tam, kad būtų atstatyta kraujagyslė. Dar 

operacija reikalinga tam, kad būtų sumažintas spaudimas, sukeltas susikaupusių skysčių. 

Hemoraginio insulto atveju gali būti skiriamas aukšto kraujospūdžio gydymas ir / ar, jei pacientas 

vartoja antikoaguliantus, bus skirti vaistai priešingam rezultatui pasiekti ir kraujavimui sumažinti.  

 

Bet kurie dar vieną insultą sukelti galintys rizikos faktoriai, jei tik jų yra, – aukštas kraujospūdis, 

atrialinė fibriliacija, hipercholesterolemija, diabetas, krešėjimo sutrikimai – turi būti gydomi. 

Priklausomai nuo insulto stiprumo pacientas ligoninėje gali praleisti nuo kelių parų iki kelių 

mėnesių.  

 

Patyrus insultą organizmui reikia laiko tam, kad pasveiktų ir atsistatytų. Atlikus kelis patikrinimus 

sutariama dėl reabilitacijos tikslų. Reabilitacija padeda pasiekti geriausią įmanomą atsigavimo 

lygmenį ir iš naujo mokytis kasdienio gyvenimo įgūdžių. Neilgai trukus po patirto insulto turėtų 

būti vertinamos galimos pacientų rijimo problemos tam, kad būtų užtikrintas saugus maisto ir 

skysčių vartojimas, pastebėtos bet kokios sulaikymo problemos. Tada vertinami pacientų patirti 

fiziniai pažeidimai, mobilumas, poreikis gauti pagalbą padėčiai keisti ar judėti, komunikacijos ir 

kognityvinės  problemos, kokia pagalba reikalinga.  

 

Reabilitacija po patirto insulto Europos šalyse šiandieną pakankamai skirtinga. Geografinis 

įvairių reabilitacijos centrų pasiskirstymas homogeniškas tik nedidelėse valstybėse, o štai 

didelės šalys susiduria su nehomogenišku pasiskirstymu. Milžiniški regioniniai skirtumai ir 

nevienodumai, vertinant miesto ir kaimo vietoves, taipogi akivaizdūs. Skirtingose šalyse į 

valstybines ir privačias gydymo įstaigas atvykusiems ir stacionare esantiems pacientams 

skiriamas būklės vertinimas, gydymas, stebėjimas, fizinė terapija. Be to, ligoninių skyriai ir 

privačios klinikos skiria reabilitacijos programas, kurių esmė – fizinė terapija, terapija baseine ir 

kalbos terapija. Visa tai tinkama iš ligoninės jau išrašytiems pacientams ir tiems, kurių patirti 

pažeidimai nėra labai dideli. Dalis šalių neturi nei nacionalinės reabilitacijos programos, nei 

parengtų nacionalinių reabilitacijos po insulto gairių.  

 

 

Ligos našta 
Asmenims, kuriems tenka gyventi su insulto pasekmėmis, būtina palaikymo kupina specialistų 

priežiūra ir reabilitacija, o tai savo ruožtu tampa augančia našta, kuri krenta ant insultą 

patyrusių šeimų, visuomenės ir sveikatos priežiūros sistemų pečių, virsta didžiuliais 

tiesioginiais ir netiesioginiais kaštais, kuriuos patiria ES. Savanorių organizacijos suteikia 

paramą pacientams ir jų šeimų nariams vietiniu lygmeniu. Tokios pagalbos esmė – 

mokymasis, kaip gyventi po patirto insulto. Remiantis 2015 m. duomenimis (naujausi 

prieinami duomenys), tiesioginės su sveikatos priežiūra susijusios išlaidos ES siekia iki 20 

mlrd. eurų; netiesioginės išlaidos dėl insulto atvejų , alternatyviosios sąnaudos, susijusios su 

neformaliąja šeimos ir draugų teikiama priežiūra, dėl ligos ar mirties prarastu produktyvumu, 

sudaro dar 25 mlrd. eurų. Pageidaujamo poveikio šiam didžiuliam ekonominiam dalyvavimui 
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šaltiniai – ilgalaikė reabilitacija, fizinio aktyvumo programos, nutaikytos į paciento 

autonomiškumą, greitesnį asmens grįžimą į darbo rinką ir naujų insultų prevenciją.  

Šiuo metu europiniu lygmeniu ilgalaikės asmenų, patyrusių insultą, reabilitacijos srityje išlieka 

kelios nepatenkinto poreikio sferos: nepakankami finansiniai resursai, gydymo įstaigų 

pasiskirstymas šalyse yra nehomogeniškas, gydymo įstaigos nėra vienodai prieinamos 

pacientams atokiose ir kaimo vietovėse, ne kiekvienas centras gali pasiūlyti visas fizinės 

terapijos galimybes. Dėl šių priežasčių neretai susidaro ilgos insultą patyrusių pacientų eilės, 

po ūminės fazės reabilitacijos nevykdoma tolesnė fizinė terapija, nėra ilgalaikės reabilitacijos 

plano. Maža to, fizinės terapijos specialistų skaičius nepakankamas, trūksta darbo medicinos 

specialistų.  

 

Moksliniu požiūriu rekomendacijų dėl insultą patyrusių pacientų ilgalaikio fizinio aktyvumo 

nėra, nedaug informacijos ir dėl reabilitacijos, kurią gauna išgyvenusieji po patirto insulto, 

ypač tada, kai jie išvyksta iš ligoninės. Tik nedidelė dalis valstybių atlieka reabilitacijos 

paslaugų auditą, netrūksta ir kitų neatitikimų, susijusių su standartais, skirtais vertinti, kaip 

laikomasi gairių, o reabilitacijos priemonių efektyvumas nėra iš viso vertinamas. Galiausiai 

būtini kultūriniai pokyčiai: visuomenėje plačiai paplitęs fatalistinis požiūris į insulto gydymą 

(pvz. deficitas po insulto negali būti pagerintas) vis dar gajus. 

 

 

Klinikinės insultą patyrusių pacientų būklė 
Insultas paveikia skirtingas sistemas. Kalbant konkrečiai, išeminio insulto sukelti pažeidimai 

daro poveikį autonominei nervų sistemai ir Hipotalamo-hipofizės-antinksčio (HPA) ašiai – jos 

hiperaktyvuojamos. Gali būti pažeistos šlapimo ir virškinimo sistemos. Dėl insulto sukeltos 

imunosupresijos didėja infekcijų (pagrinde – šlapimo ir kvėpavimo takų) rizika. Mikrobiotos, 

virškinimo sistemos ir smegenų ašis, patyrus ūminį išeminį insultą, vertinama kaip esminis 

imuninę sistemą reguliuojantis elementas, kuriam tenka potencialus vaidmuo dėl ligos 

padarinių. Autonominės nervų sistemos disreguliacija gali sukelti širdies ir kraujagyslių 

sistemos komplikacijų, pavyzdžiui, išeminių ar neišeminių miokardo pažeidimų, kairiojo 

skilvelio disfunkcijų, širdis dažnai jau būna paveikta hipertenzijos, prieširdžių virpėjimo ar 

aterosklerozės. Raumenų ir skeleto sistemą veikia funkciniai sutrikimai, jei tokių esama.  

 

Klinikiniu požiūriu, ankstyvuoju laikotarpiu po patirto insulto dažniausios komplikacijos – tai 

infekcijos, su širdies darbu susijusios komplikacijos, pakartotinis insultas, giliųjų venų 

trombozė. Ilgalaikio stebėjimo periodu pacientai gali susidurti su tam tikromis būklėmis, kurios 

savo ruožtu trukdys atlikti kasdienio fizinio aktyvumo programas.  

Fiziniai sutrikimai: neaiškus skausmas, nuovargis, po insulto patiriami priepuoliai, šlapimo 

nelaikymas, išmatų nelaikymas.  

 

Judėjimo problemos: spastiškumas ir hipertoniškumas, hemiplegija, raumenų silpnumas, 

sustingimas, jautrumo pokyčiai, sarkopenija su dideliu kritimų, lūžių  pavojumi.  
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Psichosocialinės problemos: poinsultinė depresija, galinti kelti minčių apie mirtį ar tapti 

bandymų nusižudyti priežastimi, nerimas su panikos priepuoliais, nuotaikų ir emocijų 

svyravimai, žema savivertė (daugybė pacientų patiria nenuraminamo verksmo epizodų, jaučia 

beviltiškumą, nenorą įsitraukti į socialines veiklas), emocinis labilumas, patiriant pykčio, 

frustracijos, sumišimo jausmus, dirglumą, užmaršumą, neatidumą, kognityvinius sutrikimus. 

Visi šie simptomai gali sutrikdyti miego ir būdravimo ritmą, maisto vartojimą, mažinti 

energingumą, apsunkinti galimybę susikoncentruoti, bloginti atmintį, prarandamas 

domėjimasis ir džiaugsmas vykdant mėgstamas veiklas, nesidomima seksu, nedžiugina net ir 

santykiai su kitais šeimos nariais ir draugais. 

 

Suinteresuotosios Europos institucijos 
 ESO – tai Europos insulto organizacija, kurios misija – mažinti insulto keliamą naštą. ESO 

tikslas – gerinti insultą patyrusiems pacientams suteikiamą pagalbą, užtikrinant tinkamą 

medicininį parengimą sveikatos priežiūros specialistams ir visai visuomenei.  

 ESC – tai Europos insulto taryba, darbą pradėjusi 2016 m. rugpjūčio mėn. Ši 

multidisciplininė institucija skirta bendradarbiavimui, švietimui ir mokslui insulto srityje. 

EUSI – tai Europos insulto iniciatyva, bendra institucija, kurios darbas – su insultu 

susijusios veiklos Europos neurologų draugijų federacijoje (EFNS), Europos neurologų 

draugijoje (ENS) ir Europos insulto taryboje (ESC). EFNS ir ENS 2014 m. susijungė ir 

tapo Europos neurologų akademija.   

 Insulto aljansas Europai (SAFE) – tai insultą patyrusių pacientų balsas Europoje. SAFE – 

tai pelno nesiekianti organizacija, reprezentuojanti skirtingas paramą patyrusiems insultą 

teikiančias organizacijas visoje Europoje. Šio aljanso tikslas – pakelti insulto prevencijos 

temą iki politinės Europos darbotvarkės lygmens ir užkirsti kelią insulto atvejams 

pasitelkiant švietimą.  

 Europos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugiją (ESPRN) sudaro 39 

nacionalinės fizinės ir reabilitacinės medicinos draugijos, pavieniai nariai, gydytojai bei 

praktikantai, kurių specializacija – fizinė ir reabilitacinė medicina. ESPRN viduje yra 

specialieji moksliniai insulto komitetai, kurių veiklos tikslai – suteikti klinikinės informacijos 

apie reabilitacijos paslaugas, skirtas insultą patyrusiems asmenims Europos šalyse, 

parengti tinkamas švietimo programas ir harmonizuoti švietimą reabilitacijos po patirto 

insulto tema Europos valstybėse, skatinti mokslinį bendradarbiavimą Europos lygmeniu ir 

su kitomis mokslinėmis draugijomis / organizacijomis, propaguoti pelno nesiekiančių 

organizacijų bendradarbiavimą.  

 Europos neuroradiologų draugijos (ESN) misija ir vizija – propaguoti ir saugoti diagnostinę 

ir intervencinę neuroradiologiją, demonstruoti jos vertingumą tiek sveikatos priežiūros 

srityje, tiek ir visai visuomenei, skatinti ir stiprinti švietimą, mokymus ir mokslinį darbą 

šioje radiologijos subspecialybėje, siekiant galutinio naudos pacientams rezultato. 
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Rizikos stratifikacija 
Pirmas žingsnis prieš pradedant fizinio aktyvumo sesijas yra rizikos stratifikacija vertinant 

pacientų būklę po patirto insulto, naudos ir rizikos vertinimas. Asmenims, patyrusiems insultą, 

turi būti atliktas širdies ir kraujagyslių sistemai tenkančių rizikos faktorių tyrimas dėl galimų su 

saugumu susijusių aspektų. Reikšmingų širdies ir kraujagyslių sistemos pokyčių, ūminio 

koronarinio sindromo ar mirties rizika po patirto insulto ar transientinės išeminės atakos (TIA), 

vertinant penkerių metų laikotarpį, siekia 12,9 proc., o insulto pasikartojimo rizika – 9,5 proc. 

Parengtos skirtingos gairės dėl širdies ir kraujagyslių ligų (ESC) ar insulto (AHA / ASA) 

prevencijos. Pirmas žingsnis – insulto tipo nustatymas, kai tai yra įmanoma, tada seka 

išeminio insulto etiologija ir gydymo tikslų identifikavimas tam, kad būtų sumažinta insulto 

pasikartojimo rizika. Rizikos faktorių valdymas – esminis antrinės insulto prevencijos 

elementas: diabetas, (rekomenduojamas tikslas - HbA1c < 7%), lipidai (rekomenduojamas 

tikslas - LDL-C <70mg/dl), hipertenzija (rekomenduojamas tikslas - < 130/80mmHg). Vertėtų 

nepamiršti apie tokius gyvenimo būdo faktorius kaip rūkymas, nutukimas, fizinio aktyvumo 

stoka ir stresas. Prieširdžių virpėjimas taipogi išlieka dažnu ir gerokai riziką didinančiu 

faktoriumi, vertinant išeminio insulto pasikartojimo tikimybę. Nors 1 iš 4 išgyvenusiųjų po 

embolinės kilmės insulto patiria pakartotinį insultą, egzistuoja prietaisų, kure gali būti 

naudojami prieširdžių virpėjimui fiksuoti. Insulto priežastimi gali tapti išorinės ar vidinės miego 

arterijos liga, atvira ovalioji anga, tačiau antrinės prevencijos klausimai vertinami 

vadovaujantis skirtingais gydymo principais. Rizikos faktorių valdymą turėtų įgyvendinti 

multidisciplininės komandos. Insultą patyrusių pacientų mankštinimasis vertinamas kaip saugi 

intervencija. 

 

 

Pacientų programa (pritaikomumas) 
Reabilitacijos etape atliekamas pilnas medicininis insultą patyrusio asmens vertinimas, 

apimantis šias sritis: pažintines funkcijas (dėmesio sutelkimą, atmintį, erdvės suvokimą, 

apraksiją, nuovoką), regėjimą, klausą, balso toną, stiprumą, pojūčius, ir balansą. Maža to, 

išsamus asmens, patyrusio insultą, vertinimas turi apimti: ankstesnius funkcinius gebėjimus, 

psichologinių – kognityvinės, emocinės ir komunikacinės – funkcijų pažeidimus, kūno funkcijų 

pažeidimus, įskaitant skausmą, judėjimo ribojimus ir suvokimo ribotumą, aplinkos (socialinius, 

fizinius ir kultūrinius) veiksnius.  

Reabilitacijos tikslai privalo būti aiškiai nustatyti, aktualūs pacientui, juos turi būti įmanoma 

pasiekti, svarbu šiuos tikslus suskirstyti į trumpalaikius ir ilgalaikius, jie turi būti formuluojami 

kaip iššūkis ir orientuoti į veiklas ir dalyvavimą.  

 

Fizinė veikla ir mankštos – itin rekomenduojami dalykai lėtinėje fazėje tam, kad būtų išsaugoti 

reabilitacijos periodu pasiekti funkciniai rezultatai. Be to, tai yra dalis ilgalaikės antrinės 

PRAKTINIAI ASPEKTAI 
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prevencijos, skirtos sumažinti insulto pasikartojimo riziką ir padedančios išvengti kitų 

kraujagyslių ligų. 

 

Vertinant insultą patyrusių asmenų fizinį aktyvumą gali būti rengiamos diskusijos apie tai, ar 

tinkama taikyti sveiko senėjimo rekomendacijas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 

rekomenduoja 65 m. ir vyresniems asmenims per savaitę užtikrinti mažiausiai 150 min. 

trunkantį vidutinio intensyvumo fizinį aktyvumą arba 75 min. energingesnį fizinį aktyvumą 

kartu su papildomais raumenims stiprinti skirtais pratimais. PSO taipogi pateikia 

rekomendacijas dėl suaugusių asmenų, turinčių negalią: įspėjama, kad negalią turintieji 

galimai turėtų pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu ar kitu fizinio aktyvumo ir neįgalumo 

specialistu tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl būtent jiems tinkamo aktyvumo tipo ir kiekio. 

Nėra jokių didesnių rizikų, su kuriomis susidurtų suaugę asmenys, turintys negalią, dėl 

įsitraukimo į fizines veiklas, jei tik aktyvumas yra tinkamo lygmens, derantis su asmens 

sveikatos būkle ir fizinėmis funkcijomis. Visi suaugusieji, turintys neįgalumą, turėtų reguliariai 

būti fiziškai aktyvūs: neįgalumą turintiems suaugusiems asmenims per savaitę 

rekomenduojama bent 150-300 min. vidutinio intensyvumo aerobinio fizinio aktyvumo veiklų 

arba bent 75-150 min. didesnio intensyvumo aerobinio fizinio aktyvumo veiklų, arba 

atitinkama vidutinio ir didesnio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklų kombinacija. Be to, 

neįgalumą turintys suaugusieji turėtų atlikti raumenims stiprinti skirtų pratimų vidutiniu ar 

didesniu intensyvumu, kurie apimtų visas pagrindines raumenų grupes, ir tai atlikti 2 ar 

daugiau dienų per savaitę. Į kiekvienos savaitės fizinio aktyvumo planą suaugusiesiems su 

negalia turėtų būti įtraukti įvairūs multikomponentiniai fizinio aktyvumo pratimai, orientuoti į 

balansą ir raumenų stiprinimą. Šie pratimai vidutiniu ar didesniu intensyvumu turėtų būti 

atliekami 3 ar daugiau kartų per savaitę tam, kad būtų didinamas funkcinis pajėgumas ir 

išvengta kritimų.  

 

Bet kuriuo atveju svarbu nepamiršti, kad bet koks fizinis aktyvumas yra geriau nei nieko, o tai 

reiškia, kad net ir tais atvejais, kai suaugusieji su negalia, kurių aktyvumas neatitinka jau 

minėtas rekomendacijas, užtikrina bent kokį nors fizinį aktyvumą, tai tikrai duoda naudos jų 

sveikatos būklei. Neįgalūs suaugę asmenys turėtų pradėti nuo nedidelio fizinio aktyvumo 

kiekio, laipsniškai didindami dažnumą, intensyvumą ir trukmę.  

 

Asmenims, gyvenime patyrusiems insultą, fizinis aktyvumas turėtų būti naudojamas kaip 

priemonė fizinėms funkcijoms gerinti: itin svarbios viršutinių galūnių, sensorinė ir motorinė 

apatinių galūnių funkcijos, balansas, ėjimo spartumas, atstumas, gebėjimai ir ištvermingumas, 

kardiorespiratorinė kūno rengyba, mobilumas ir kasdienio gyvenimo veiklos. Turimi duomenys 

rodo, kad fizinis aktyvumas taip pat gali teigiamai veikti ir kognityvinę funkciją.  

 

Ne ką mažiau svarbus ir sėdėjimas, kurio insultą patyrusių asmenų gyvenime tikrai netrūksta. 

Su negalia gyvenančių asmenų gyvenime svarbu, kiek laiko asmuo praleidžia sėdėdamas ar 

gulėdamas būdravimo metu ir tuo metu išeikvodamas mažai energijos (vertinamos mokymosi, 

namų ir bendruomeninės aplinkos, transportas). Svarbu suprasti, kad įmanoma išvengti 
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pasyvaus sėdėjimo ir užtikrinti fizinį aktyvumą net ir sėdint ar gulint: atliekami viršutinei kūno 

daliai skirti pratimai, įtraukusis ar neįgaliojo vežimėlyje esantiems asmenims skirtas sportas ir 

mankštos. Suaugusiems asmenims, kurių gyvenime daug sėdėjimo, gresia štai šie su prasta 

sveikatos būkle siejami padariniai: bendras mirtingumas, mirtingumas nuo širdies ir 

kraujagyslių ligų ar vėžio, 2 tipo diabeto rizika. Taigi neįgalumą turintiems asmenims 

rekomenduojama riboti laiką, kurį jie praleidžia pasyviai sėdėdami. Patartina šį laiką keisti 

fiziniu bet kokio intensyvumo aktyvumu (įskaitant ir žemo intensyvumo aktyvumą), nes tai 

naudinga sveikatai. Siekdami sumažinti neigiamą pasyvaus sėdėjimo daromą poveikį 

sveikatai neįgalieji turėtų siekti didesnio nei rekomenduojama vidutinio ar didelio intensyvumo 

fizinio aktyvumo.  

 

Kaip jau minėta projekto „My Way“ aprašyme, liekamieji insultą patyrusių asmenų pažeidimai 

gali būti labai skirtingi. Pritaikomumo esmė – ilgalaikis fizinis aktyvumas insultą patyrusių 

pacientų gyvenime turi versti didelio poveikio ligos padariniams link, o tai savo ruožtu itin 

reikšminga pacientui, jo / jos asmeniniams tikslams, priklausomai nuo paciento pasirinkimų, 

tokiu būdu garantuojant minimalius svyravimus ir maksimalų įmanomą plano laikymąsi, kuris 

savo ruožtu veda efektyvesnio sveikatos priežiūros resursų panaudojimo link.  

 

Vienpusis silpnumas (paralyžius) ar hemiparezė – tai dažniausias simptomas, pasunkinantis 

sėdėjimą, stovėjimą, balanso išlaikymą ar ėjimą. Taigi insultą patyrę pacientai dėl balanso 

išlaikymo sunkumų susiduria su didele rizika kristi į priekį, atgal ar netgi į šoną. Pacientams, 

kuriuos vargina hemiplegija (stiprus ar visiškas jėgos netekimas ar paralyžius vienoje kūno 

pusėje), tenka kęsti ne tik ribotą raumenų funkciją, bet dar ir antagonistinę raumenų 

hiperaktyvaciją, mažinančią raumenų jėgą. Pacientai, kuriuos po patirto insulto vargina 

hemiplegija, dažniau svorį perkelia ant priešingos pusės apatinės galūnės. Dėl šios 

priežasties gali būti prastai kontroliuojama laikysena, didėja kritimų rizika.  

 

Širdies ir kvėpavimo sistemoms skirtas mankštinimasis, kiek mažiau – mišrus mankštinimasis, 

mažina neįgalumą įprastinės insultą patyrusiųjų priežiūros metu arba po jos. Ne ką mažiau tai 

susiję ir su pagerėjusiu mobilumu ir balansu. Netrūksta įrodymų, patvirtinančių, kad verta 

įtraukti širdies ir kvėpavimo sistemoms skirtas mankštas bei mišrias mankštas, apimančias 

ėjimą, į insultą patyrusiųjų reabilitacijos programas tam, kad būtų pagerinta tokių pacientų 

fizinė būklė, balansas, didėtų ėjimo tempas ir ištvermė. Nors antriniai kraujagyslių rizikos 

faktoriai sunkiai įrodomi, aerobinių pratimų poveikis gali sumažinti tiek sistolinį, tiek ir 

diasistolinį kraujospūdį.  

 

Siekiant gerinti fizinio aktyvumo lygmenį po patirto insulto, gyvenimo būdo intervencijos, 

skatinančios didesnį fizinį aktyvumą, gali būti efektyvesnės nei bendros gyvenimo būdo 

intervencijos.   

 

Logistiniu požiūriu ligoninėje teikiamos reabilitacijos pabaigoje pradedama eiti fiziniu 

aktyvumu grįstos programos link (ši programa įgyvendinama kūno rengybos centruose ir 
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vykdoma užtikrinant glaudų bendradarbiavimą tarp ligoninių ir vietinių kūno rengybos centrų). 

Mankštoms vadovauja reikalingų įgūdžių turintys fizinio aktyvumo instruktoriai, užtikrinantys, 

kad jos gerina insultą patyrusių asmenų fizinę būklę ir gyvenimo kokybę. Grupiniai užsiėmimai 

– lemiamas veiksnys, užtikrinantis sėkmingą dalyvavimą. Ilgalaikio fizinio aktyvumo 

pritaikomumas insultą patyrusių pacientų gyvenime reiškia, kad mankštos įtrauktos į tokių 

asmenų savaitės dienotvarkę ir, jei to reikia, suderintos su šiuos pacientus prižiūrinčių 

asmenų poreikiais. 

 

Mankštų tipai 
Fizinis aktyvumas po insulto privalo būti daugialypis, o programos, skirtos fiziniam aktyvumui po 

patirto insulto užtikrinti, neturėtų būti nutaikytos tik į vieną sritį. Pirmasis tikslas – antrinė širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencija ir rizikos faktorių sumažinimas. Antrasis – tai būtinybė išlaikyti ir 

pagerinti gebėjimus, atstatytus reabilitacijos periodu ligoninėje ir ambulatoriškai. Pacientai, 

kuriuos vargina hemiparezė, susiduria su klubo lenkiamųjų, didžiojo sėdmens raumens, 

pritraukiamųjų šlaunies raumenų, kelio tiesiamųjų raumenų silpnumu ar raumenų tonuso 

pokyčiais, kurie gali turėti įtakos neigiamiems eisenos pokyčiams ir tokiu būdu didinti kritimų 

riziką vaikštant. Pacientai, kuriuos klinikinės reabilitacijos laikotarpiu vargina hemiplegija, atlieka 

eisenai koreguoti skirtus pratimus ant lygaus paviršiaus, tada seka lipimo laiptais treniruotė. Ši 

kombinacija suteikia pacientams galimybę užtikrinti asmens kasdienę rutiną ir šio principo turi 

būti paisoma ilgalaikėse fizinio aktyvumo programose.  

 

Aerobinė mankšta su dviračiu-ergometru, skirta apatinėms galūnėms stiprinti, gerina insultą 

patyrusių asmenų funkcinį ir aerobinį pajėgumą, didina įveikiamus atstumus, stiprina raumenis ir 

tuo pačiu teigiamai veikia motorinę funkciją, raumenų tonusą, raumenų funkciją, liemens 

kontrolę, eiseną ir ėjimo spartumą. Nors važiavimas dviračiu nėra intervencija, į kurią pirmiausia 

atkreipiamas dėmesys, kai siekiama balanso gerinimo, pacientas net ir būdamas sėdimojoje 

pozicijoje gali atlikti viršutinių ir apatinių galūnių judesius, priverčiančius liemenį judėti, o geresnė 

liemens kontrolė vertinama kaip svarbus kriterijus, būtinas kompleksiškesniems ir funkciniams 

pratimams atlikti, skirtiems, pavyzdžiui, statiniam ir dinaminiam balansui išlaikyti. Taigi panašu, 

kad dviračio mynimas gydomaisiais tikslais – puikus pasirinkimas.  

Lokomotorinės aukšto intensyvumo intervalinės treniruotės (HIIT) – daug žadanti strategija, 

skirta reabilitacijai po insulto, kurios tikslas – maksimaliai padidinti treniruočių intensyvumą 

panaudojant spartaus ėjimo intarpus juos derinant su atsigavimui skirtais intervalais. Lyginant su 

kitomis mankštinimosi ant bėgimo takelio rūšimis, įtraukiant HIIT į įprastinę reabilitacijos po 

insulto rutiną ligoninėje pasiekiama kur kas geresnių rezultatų ejimo funkcijos srityje. Esant 

lėtiniam insultui, remiantis atliktais tyrimais, HIIT mankštos ant bėgimo takelio gali pagerinti tiek 

ejimo, tiek ir aerobinę funkcijas, o rezultatai galimai viršija tradicinių vidutinio intensyvumo 

ištisinių mankštų rezultatus. HIIT treniruočių gali būti skirtingų:  

1. mažos apimties HIIT (dar žinoma „Sprint“ intervalinės treniruotės pavadinimu) apima 

trumpus maksimalaus greičio intarpus ir ilgai trunkančius pasyvaus atsigavimo intervalus 

(pvz., 30 sek. maksimalaus greičio intarpai ir 2 min. poilsio ir atsigavimo intervalai);  



 21  

 
 

2. trumpų intervalų HIIT panašiai apima trumpus maksimalaus greičio intarpus, tačiau 

atsigavimui skirti intervalai trupesni (pvz., 30 sek. maksimalaus greičio intarpai ir 30-60 

sek. trukmės atsigavimo intervalai);  

3. ilgų intervalų HIIT treniruotėse įdarbinamas širdies plakimo dažnis: tokiu būdu nustatomas 

treniruotės tempas ir numatomi aktyviam atsigavimui skirti intervalai; aktyvumo intarpai 

atliekami sparčiu aerobiniu intensyvumu, o atsigavimui naudojamas vidutinio intensyvumo 

ėjimas (pvz., 4 min. aktyvumo intarpas su 90 proc. piką siekiančio širdies plakimo dažnio 

tikslu, tada – 3 min. atsigavimas su 70 proc. širdies plakimo dažnio tikslu).  

 

Remiantis šiuo metu turimais duomenimis, ant žemės ar bėgimo takelio atliekama trumpųjų 

intervalų HIIT treniruotė gali tapti optimaliu pasirinkimu, jei pirminis tikslas – ėjimo greičio 

didinimas, ant žemės atliekama ilgųjų intervalų HIIT treniruotė – optimalus variantas tais atvejais, 

kai siekiama didinti ėjimo ištvermingumą, o bet kuri kombinacija, išskyrus ant žemės atliekamą 

trumpųjų intervalų HIIT treniruotę, gali tapti optimaliu pasirinkimu, jei pirminis siekis yra aerobinė 

kūno rengyba.  

 

Iš esmės aerobinių mankštų dažnumas turėtų svyruoti tarp 3 ir 5 kartų per savaitę: pradėti 

vertėtų nuo 3 dienų per savaitę ir laikui bėgant progresuoti 5 dienų per savaitę link. Tokių 

treniruočių trukmė turėtų svyruoti tarp 20 ir 40 minučių arba laipsniškai progresuoti nuo 20 iki 40 

minučių. Jei nuo 20 iki 40 minučių siekianti mankštos trukmė negali būti pasiekta vienu kartu, 

galima bendrą trukmę išskaidyti į 10 minučių trukmės sesijas. Mankštinimosi intensyvumas 

turėtų būti vidutinis ir siekti 12-13 iš 20 balų pagal RPE (suvokiamo fizinio krūvio įvertinimo 

rodiklį), o širdies ritmo rezervas (HRR) turėtų siekti nuo 40 iki 59 proc. 

  

Pasipriešinimas mūsų dienomis užima esminę vietą bet kurioje fizinio aktyvumo programoje, net 

ir kalbant apie asmenims su negalia skirtas fizinio aktyvumo programas. Pasipriešinimo pratimai 

– tai bet kuri aktyvaus mankštinimosi forma, apimanti dinaminius ar statinius raumenų 

susitraukimus, sukuriant pasipriešinimą bet kokia išorine rankomis sukuriama ar mechanine jėga. 

Kai susitraukimo kryptis priešinga judesiui, susitraukimas vadinamas koncentriniu, o kai 

susitraukimo kryptis sutampa su judesio kryptimi, toks susitraukimas vadinamas ekscentriniu. 

Pasipriešinimo treniruočių pagrindas – perteklinio krūvio principas: turi būti panaudotas krūvis, 

viršijantis metabolinį raumens pajėgumą, raumeniui turi būti daromas spaudimas, didesnis nei 

jam tenka įprastomis sąlygomis. Perteklinis krūvis gali būti sukuriamas didinant intensyvumą 

(jėgos pratimai) arba kiekį (ištvermės treniruotės). Pokyčiai, kurių pasiekiama atliekant 

pasipriešinimo pratimus, grįžtamieji, nes jie išlieka tiek laiko, kiek tokios treniruotės yra tęsiamos 

reguliariai, o nutraukus tokias mankštas laipsniškai grįžtama į pradinį lygmenį. Atsakas į 

pasipriešinimo treniruotės prasideda nuo neutralios adaptacijos, kuri pasiekiama per 4 savaites 

nuo reguliarių mankštų pradžios, praėjus 4-8 savaitėms pasiekiamos skeleto raumenų 

adaptacijos, tokios kaip raumenų masės hipertrofija nedidėjant raumenų skaidulų skaičiui dėl 

padidėjusios baltymų sintezės ir hiperplazija su raumenų skaidulų skaičiaus didėjimu. Galiausiai 

dėl atliekamų pasipriešinimo pratimų įvyksta kraujagyslių ir metabolinės adaptacijos, kaulų 

mineralų tankio išsaugojimas. Tiek ūminio, tiek ir lėtinio insulto atveju laipsniškai didinamos 
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atsparumo mankštos teigiamai veikia eiseną, didina raumenų jėgą, motorinę funkciją ir mažina 

mobilumo ribotumą. Maža to, stebimas teigiamas poveikis balansui ir laikysenos kontrolei, iš 

esmės didėja žmogaus savarankiškumas. Pasipriešinimo pratimai pranašesni lyginant su kitomis 

raumenų jėgai ir motorinei funkcijai skirtomis mankštomis, nukreiptomis į apatines ir viršutines 

galūnes, skirtomis su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei gerinti, savarankiškumui, 

reintegracijai didinti ir kitų su sveikata susijusių psichologinių rodiklių gerinimui. Pasipriešinimo 

mankštų tipo parinkimas reikšmingai veikia tokių mankštų rezultatus, kojų presas naudingesnis 

nei kelių tiesimas, o aukšto intensyvumo treniruotė naudingesnė nei žemo intensyvumo 

treniruotė. Skiriant pasipriešinimo mankštas gydomaisiais tikslais svarbu nurodyti, ar reikalingas 

ir ar galimas jėgos didinimas. Dar svarbu periodiškai atlikti pakartotinį vertinimą, o režimas 

suplanuojamas atlikus bendrą fizinį ištyrimą, įvertinus funkcines galimybes, judesio jėgą ir 

amplitudę, tuo pačiu įvertinant individualius poreikius ir prieinamą įrangą. Atlikus ištyrimą ir 

parodžius pratimus pacientas aprūpinamas būtinais rūbais, aptariama mityba ir reikalingas 

skysčių kiekis. Prieš pasipriešinimo pratimus gali būti atliekamas apšilimas, pabaigoje – 

atsipalaidavimas. Kontrindikacijos pasipriešinimo mankštoms – tai skausmas laisvai atliekant 

judesius, ūmus skausmas pasipriešinimo izometrijoje ar skausmas, kurio nepavyksta išvengti 

mažinant pasipriešinimą, ūmus raumenų uždegimas ar uždegiminė nervo-raumens patologija, 

sąnario uždegimas dinaminiams pratimams ar sąnario integralumo netekimas, rimta 

kardiopulmoninės sistemos liga.   

 

Rekomenduojamas pasipriešinimo treniruočių dažnumas – 2 ar 3 dienos per savaitę, pradedant 

nuo 2 savaitinių treniruočių ir judant 3 treniruočių link. Ankstyvaisiais programos įgyvendinimo 

etapais pasipriešinimo treniruotės turėtų būti nukreiptos į pagrindines raumenų grupes, 

atliekamų pratimų skaičius turėtų siekti nuo 8 iki 10, pratimus atliekant sesijomis nuo 1 iki 3, kai 

kiekvieną sesiją sudaro nuo 10 iki 15 RM (kartojimo maksimumo), vieno kartojimo maksimumui 

siekiant nuo 30 iki 50 proc. Vėlesniais etapais siektinas treniruočių intensyvumas – 50 iki 80 

proc., jei tik toks siekis toleruojamas. Tarp pasipriešinimo treniruočių turėtų būti poilsio diena, 

tačiau pasipriešinimo sesijos gali būti atliekamos tomis pačiomis dienomis kaip ir aerobinės 

treniruotės, jei tik tai priimtina pacientui.  

 

Praktiniu požiūriu, turėtų būti stebimas širdies ritmas, o kartkartėmis vertinamas ir kraujospūdis. 

Esant didesnei kritimo rizikai ar turint kitų su balansu susijusių problemų tiek aerobinės, tiek ir 

jėgos treniruotės gali būti atliekamos sėdimoje pozicijoje (pavyzdžiui, kartu su bėgimo takeliu 

gali būti naudojamas gulsčias treniruoklis dviratis, treniruokliai su svoriais, kūno svorio atramos 

sistema).  

 

Kartu su aerobinių treniruočių suteikiama nauda akcentuojamas ir gyvenimo būdo diktuojamas 

fizinis aktyvumas: trumpi pasivaikščiojimai patalpose ir lauke juos papildant aktyvumo 

matavimais, naudojant žingsniamatį ar akselerometrą, suteikia motyvacijos ir skatina keisti 

gyvenimo būdą. Iš esmės vienas svarbiausių atsigavimo veiksnių – tai ėjimas. Tenka pripažinti, 

kad siekiant suprasti, į kurias sritis vertėtų kreipti didžiausią dėmesį šių programų įgyvendinimo 

metu, būtina išsamiai išstudijuoti kintamuosius, atspindinčius skirtingų sričių situaciją, apimančią 
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ėjimo pajėgumus, fizinę sveikatą, biopsichosocialinius veiksnius, pažintinę funkciją ir esamą 

aplinką. Sutrikusi pažintinė funkcija ir žemesnis socioekonominis insultą patyrusių asmenų 

statusas sietinas su didesnio laipsnio neįgalumu ir prastesne su sveikata susijusia gyvenimo 

kokybe.  

 

 

Kitos veiklos 
Kaip jau minėta anksčiau šio projekto pristatyme, priimtini skirtingi požiūriai Ir taikomi metodai. 

Vis dėlto tikslai bet kuriuo atveju yra aiškūs: skatinti visų insultą patyrusių pacientų fizinį 

aktyvumą propaguojant pacientų poreikį didinti motyvaciją ir tokiu būdu užtikrinant ilgalaikį planų 

ir programų vykdymą. Patirtis patvirtina bendrą teigiamą vandens terapijos poveikį balansui, 

ėjimo greičiui ir mobilumui, o siekiant tikslų pasitaikančios galimos kliūtys – tai tinkamo 

parengimo poreikio ir edukacinių paketų klausimas. Be sporto salės ir plaukimo baseino 

mankštos dar gali būti atliekamos gryname ore ir / ar grupėse: žaidimai su kamuoliu, 

komandiniai žaidimai, grupinis vaikščiojimas, šiaurietikas ėjimas.  

 

Su mobilumo iššūkiais susiduriantys pacientai turėtų dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose tam, kad 

būtų gerinamas kūno balansas ir mažinama kritimų rizika, tokiu būdu užtikrinant didesnę naudą 

sveikatai, kurios esmė – saugumas ir teigiamos emocijos. Tai Či – viena iš žemo ar vidutinio 

intensyvumo aerobinių fizinio aktyvumo rūšių, galinčių sudominti. Šios treniruotės skirtos fizinei ir 

psichologinei būklei gerinti, mankštą apjungiant su kinų kovos menais ir meditatyviais judesiais, 

apimančiais lėtai atliekamus, nepertraukiamus ir ritmiškus judesius, kurie tik minimaliai apkrauna 

sąnarius. Tai Či apjungia minčių koncentraciją, fizinį balansą, raumenų relaksaciją ir kvėpavimą: 

tokiu būdu koordinuojamas viso kūno judėjimas ir, kaip teigiama, užtikrinamas kūno ir proto 

balansas. Tai Či treniruotės palyginti nesudėtingai ir nebrangiai įgyvendinamos skirtingose 

aplinkose, įskaitant žemesnės socioekonominės padėties ir skirtingų etninių grupių atstovų 

turinčias bendruomenes, į kurias įeina ir vyresnio amžiaus asmenys. Be to, Tai Či dažniausiai 

suteikia nemažai pasitenkinimo ir įtraukia dalyvius į tokią fizinę veiklą ilgam.  

 

Kitas svarbus aspektas – tai gebėjimas atsipalaiduoti, didinti savo paties kūno suvokimą. Šiems 

rezultatams pasiekti naudinga joga ir sąmoningumo technikos.  

 

Tokios fizinio aktyvumo veiklos kaip zumba, visų tipų šokiai, tradiciniai šokiai, dainavimas, 

grojimas muzikos instrumentais itin vertingos, nes ritmas itin naudingas, siekiant pagerinti insultą 

patyrusių pacientų paveiktas funkcijas iki tokio lygmens, kai afazijos ištikti pacientai ima atkartoti 

ritmą ir netgi pradeda dainuoti.  

 

Galiausiai paminėjimo vertos ir tam tikros laisvalaikio veiklos, kurios įprastai nėra vertinamos 

kaip fizinio aktyvumo išraiška, tačiau jos vis dėlto yra itin stipriai stimuliuojančios ir naudingos 

insultą patyrusiems pacientams. Šiame kontekste minima sodininkystė, pasivaikščiojimai miške, 

grybų rinkimas, rūpinimasis naminiais gyvūnais, kasdienis jų vedžiojimas, kirpimas, maisto 

gaminimas, mezgimas, siuvimas ir įsitraukimas į meno veiklas. 
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Štai keletas nuotraukų, kuriose užfiksuota fizinė veikla, kurioje dalyvauja insultą patyrę pacientai. 
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Bendravimo žaidimas                                          Diskgolfas 
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Važiavimas dviračiu                                              Raftingas 

  
 

 

 

 

Žvejyba                                                                      Plaukimas 
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GRAIKIJA 

Tradiciniai graikų šokiai 

 
 

 

 

Jėgos pratimai su elastine juosta 
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Balanso vertinimas 

             
 

 

Stebėsena ir tolesni veiksmai 
Idealiuoju atveju pagrindinis insultą patyrusių asmenų tikslas – visiškas atsigavimas ir grįžimas į 

ankstesnį gyvenimą. Deja, toks tikslas ne visada yra realus. Taigi tolesniam stebėjimui vykdyti 

būtina ne tik suprasti, ką vertėtų stebėti ir kaip tai padaryti, bet ir identifikuoti sėkmę 

garantuojančius mechanizmus.  

 

Štai patikimos ir veiksmingos tolesnės stebėsenos priemonės, kurias verta periodiškai naudoti 

vykdant ilgalaikę reabilitaciją:  

 Nacionalinio sveikatos instituto insulto sunkumo skalė (NIHSS) 

 Barthel indeksas (jei tinkamas)  

 Kasdienės gyvenimo veiklos (ADL) ir kasdienio gyvenimo instrumentinės veiklos (IADL) 

 Fugl-Meyer vertinimas (FMA) 

 Modifikuota Rankino skalė (mRS) 

 6 minučių ėjimo testas  

 Kėdės stovėjimo testas 
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Dar svarbu akcentuoti skirtingų sričių stebėjimo reikšmingumą ir poreikį atsižvelgti į insulto 

poveikį asmens šeimai, draugams ir / ar globėjams.  

Vidiniai aspektai: 

 skausmas; 

 judėjimas; 

 rūpinimasis savimi; 

 bendravimas; 

 kognityvinės funkcijos; 

 emocinės funkcijos (nuotaika); 

 regėjimas; 

 rijimas.  

Išoriniai aspektai: 

 grįžimas į darbą;  

 ilgalaikė sveikatos ir socialinė priežiūra;   

 paramos ir informacijos suteikimas;  

 ilgalaikės reabilitacijos po patirto insulto planavimas ir suteikimas;  

 sveikatos ir socialinės priežiūros organizavimas insultą patyrusiems asmenims. 

 

Puikiai žinoma, kad plano laikymasis – tai viena esminių ilgalaikių problemų. Dėl šios priežasties 

svarbu išanalizuoti visus veiksnius, galimai darančius poveikį intervencijai į klinikinę praktiką (ar 

intervencijos pristatytos kaip numatytos, modifikuotos atsižvelgiant į vietos vietinį kontekstą, 

individualiai pritaikytos, panaudoti plano laikymuisi skirti metodai). Svarbu nepamiršti, kad plano 

laikymasis gali priklausyti ir nuo individualių faktorių (paciento įsitikinimų, gydytojų turimų žinių ir 

asmeninių savybių), situacijos (kultūrinių, sistemos ir bendravimo faktorių) ar aplinkos veiksnių 

(politikos, resursų, paslaugų prieinamumo).  

 

Pacientams visada turi būti pateikta kontaktinė specialistų informacija, kad prireikus jie galėtų 

kreiptis patarimo ar pasitarti dėl gydymo. Praėjus 6 mėn. ir 1 metams po patirto insulto 

pacientams turi būti skiriami tolesnės stebėsenos vizitai, vėliau – kas 6 mėnesius ar kartą per 

metus. Tokių vizitų metu sveikatos priežiūros specialistas turėtų paciento pasiteirauti, kaip jam 

sekasi tvarkytis su situacija, ar vis dar daromas progresas individualių paciento tikslų link. Jei 

susiduriama su tebesitęsiančiais sunkumais ar atsiranda poreikis gauti daugiau informacijos, 

sprendžiama dėl korekcinių veiksmų.  

Reguliarių susitikimų metu aptariami svarbiausi ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų siekimo etapai, 

komanda turėtų reguliariai informuoti pacientą apie jo / jos asmeninį progresą. Pasitaiko tam 

tikrų priežasčių, dėl kurių neužtikrinamas tinkamas plano laikymasis: tai gali būti depresija, 

nuovargis, susidomėjimo trūkumas, neigiamas nusistatymas dėl mankštinimosi, baimė 

nukristi, baimė patirti dar vieną insultą ar kitokie neigiamą poveikį darantys dalykai, šeimos ar 

kitokios socialinės paramos trukumas turi būti sprendžiamas, ši tempa nuodugniai aptariama 

ir, jei tik įmanoma, sprendžiama. 
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Kaip bendrauti su pacientais 
Insultas ištinka staiga ir be pasiruošimo, o dėl šios ligos padarinių kartais tenka balansuoti ties 

riba tarp gyvybės ir mirties. Griaunami paciento gabėjimai, jo gyvenimas keičiasi, atsiranda 

neįgalumas. Paciento reakcijos atspindi skirtingas gedėjimo fazes (E. Kübler Ross): neigiamą, 

pyktį, derybas, depresiją ir priėmimą.  

 

Kartais ankstyvuoju etapu pacientai negali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, todėl 

svarbu pacientams padėti nustatant pasiekiamus tikslus, juos skaidyti į mažesnius, įveikiamus 

etapus, skatinti pacientus sekti progresą (dienoraštis, grafikai ir pan.) ir švęsti dėl pasiekimų. 

Aktyvus klausymasis – tai geriausias būdas komunikuoti.  

 

Kadaise be didesnių sunkumų įveikiamos problemos ir pratimai dabar gali atrodyti kaip labai 

sudėtingas ar netgi neįveikiamas dalykas, tam tikros užduotys gali likti nepaliestos, pacientai 

gali susidurti su atminties ir mąstymo sunkumais, gali būti sudėtinga laikytis instrukcijų ar 

susigaudyti naujose erdvėse, pacientai gali susidurti su sunkumais sprendžiant nesudėtingas 

problemas, samprotaujant gavus užduotį, organizuojant savo pačių veiklą, jiems gali prireikti 

papildomos priežiūros ir instruktavimo. Taigi svarbu duoti pacientams pakankamai laiko, kurio 

jiems reikia iš naujo mokantis tam tikrų dalykų, aprūpinti juos patarimais, užuominomis, 

užrašais ar kitomis priemonėmis.  

 

Kalbant apie pacientų asmenybę pažymėtina, kad jie gali tapti pasimetę, susitelkę į save, 

nelinkę bendradarbiauti ir dirglūs, neretai pasireiškia emocinis nepastovumas ir nuotaikų 

svyravimai. Kalbant tiksliau, pacientai po patirto insulto gali susidurti su sunkumais derinantis 

prie bet kokios naujos situacijos ir gerokai sumažėjusių galimybių inicijuoti veiklas. Pacientai, 

patyrę insultą, gali jaustis sumišę, liūdni, linkę į verksmingumą dėl smulkmenų, dažnai tokie 

pacientai turi daug baimių, juos lydi neužtikrintumas, pasikeitę jausmai vertinant save. Maža 

to, susiduriama su patirties stoka dalyvaujant socialinėse veiklose, kyla su ateities 

perspektyvomis susijusių klausimų, vargina mintys dėl finansinio saugumo ir grįžimo į darbą. 

Lyg to dar būtų maža, kartais nematoma tikslo gyventi toliau ir netgi kyla minčių apie mirtį. 

Puikiai žinoma, kad depresija gali tapti rimta kliūtimi reabilitacijos kelyje, todėl pacientams 

būtinas nuraminimas, švelnus pamokymas, parama ir padrąsinimas, pasufleravimas, laikas ir 

supratingumas, o tiems pacientams, kurie kalba apie mirtį, reikėtų suteikti daugiau pagalbos, 

rasti, kas juos galėtų išklausyti ir su kuo jie galėtų pasikalbėti apie savo problemas. 

 

 

 

 

BENDRAVIMO TEMOS 
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Edukacinės programos 
Gilaus ir intensyvaus edukacinio darbo su pacientais programa itin svarbi tam, kad būtų 

perteikta informacija apie fizinę ir psichologinę ilgalaikių mankštomis grįstų intervencijų naudą. 

Be to, svarbu įtikinti pacientą dėl tokios programos saugumo, akcentuoti ilgalaikio plano 

laikymosi svarbą ir pacientui tenkantį reikšmingą vaidmenį jo paties atsigavimui skirtoje 

programoje. Edukacinės sesijos turėtų būti kolektyvinės / grupinės. Pacientai turėtų būti 

tinkamai informuoti apie galimas mankštas ir naujus būdus, padėsiančius prisitaikyti siekiant 

geresnių rezultatų. 

 

 

Pacientų motyvacija ilgalaikėje perspektyvoje 
Ankstyvoji reabilitacija prasideda dar ligoninėje, kur rengiamos kasdienės sesijos su 

skirtingais gydytojais. Trumpiausias atsigavimo periodas gali apimti kelias dienas ar savaites 

po patirto insulto. Vis dėlto šis procesas gali trukti mėnesius ar netgi ne vienus metus po 

patirto insulto. Kai pacientai yra pasirengę išvykti iš ligoninės, specialistų komanda parengia 

išrašymo iš ligoninės planą ir sutaria, kokios pagalbos pacientui reikia namuose. Šis planas 

apima visus tolesnės reabilitacijos ir namų priežiūros aspektus, įskaitant pacientui padėti 

galinčias paslaugas ir reikalingą įrangą bei priemones.  

 

Didelė insultą patyrusių pacientų motyvacija būtina tam, kad tokiam asmeniui nepritrūktų ryžto 

laikytis ilgalaikės mankštomis grįstos programos principų – toks planas asmenims po patirto 

insulto gali tapti tikru iššūkiu.  

 

Ilgalaikei mankštomis grįstai intervencijai reikia ne tik fizinių, bet ir psichologinių tikslų, į 

kuriuos būtų galima įsikibti, ištempti pacientus iš namų ir suteikti jiems naują socialinį 

vaidmenį. Sėkmingai veiklai labai svarbi tinkama aplinka, apimanti šeimos narius, artimuosius, 

draugus ir kolegas, turi būti sukurta fizinio aktyvumo grupė, laikomasi rutinos, instrukcijos ir 

savęs valdymo instrukcijos pateikiamos raštu. Periodiškai telefoninių pokalbių ar bendro 

susitikimo su kontroliuojančiu asmeniu metu aptariami su tikslais susiję klausimai, skiriama 

dėmesio plano efektyvumui, klinikiniams duomenims, patiriamam skausmui aptarti, vertinama 

motyvacija.  

 

 

Pacientų įgalinimas 
Galutinis insultą patyrusių pacientų atsigavimo kelio tikslas – jų įgalinimas. Vaikščiojimas ir 

balansas – svarbūs elementai, siekiant sugrąžinti judėjimui būtinas funkcijas po insulto. 

Savarankiškas vaikščiojimas – vienas esminių reabilitacijos po insulto tikslų, kurio būtina 

toliau siekti ilgalaikėje fazėje pasitelkiant tokias veiklas kaip vaikščiojimas kartu su pacientų 

grupėmis ir pan. Liemens raumenų stiprinimas, apimantis liemens judesius ir balansą, gerina 

kasdienių veiklų atlikimą. Maža to, šiems gebėjimams lavinti ilgalaikėje fazėje gali būti 

panaudojamos grupinės veiklos ir veiklos gryname ore.  
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Taigi mankštos ir veiklos padeda pacientams susigrąžinti įgūdžius, atlikti užduotis naujai, jas 

atlikti kitaip, pavyzdžiui, apsirengti viena, o ne dviem rankomis. Savaime suprantama, tam gali 

prireikti daug pastangų ir ryžto, daug sunkaus darbo, tiek fizine, tiek ir psichologine prasme, 

tačiau daugybė pacientų pripažįsta, kad einant šiuo keliu jiems pavyksta pasiekti esminį 

progresą kalbėjimo, ėjimo ir kitų įgūdžių gerinimo srityse. 
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Šeimos, draugų, vietos bendruomenės, pacientų asociacijų vaidmuo 
Insultą patyrusiam asmeniui išėjus iš ligoninės jo šeimos nariams ir draugams dažniausiai 

tenka derinti visą namuose reikalingą pagalbą. Bendradarbiaujant su gydytojais 

organizuojamas ilgalaikio gydymo procesas (kur ir kaip tai bus įgyvendinama), mėginama 

suprasti, kas šiuo metu vyksta ir kas turėtų vykti toliau, kokias socialines paslaugas pacientas 

turėtų gauti iš valstybinių ir bendruomeninių institucijų. Šeimos nariai ir neformalieji priežiūros 

teikėjai dažnai jaučiasi pavargę ir išsekę dėl susiklosčiusios situacijos, nes jie jos nesitikėjo. 

Svarbu suprasti, kad socialinei pacientų grupei tenka itin svarbus vaidmuo reabilitacijos 

procese, šis elementas privalo būti įtrauktas į priežiūros planavimą. Paciento šeimos nariams 

ir draugams tenka itin reikšmingas vaidmuo, nes jie teikia paramą ir pagalbą. Kitaip tariant, jų 

rolė nepakeičiama bendruomenės reabilitacijos, vykdomos paciento namų aplinkoje,  procese.  

 

Daliai pacientų atrodo naudingas šeimos narių ir draugų įsitraukimas į fizinio aktyvumo 

programas, o kitų asmenų teikiama pagalba padeda užtikrinti reguliarų mankštinimąsi. 

Akivaizdu, kad parama – esminis elementas ilgalaikėje reabilitacijos fazėje. Pacientai, jų 

šeimos ir draugai turėtų dalyvauti edukacinėje programoje ir susitikimuose tam, kad 

susipažintų su ilgalaikių mankštomis grįstų intervencijų svarba ir efektyvumu.  

 

Vis dėlto šeima ir draugai – dar ne viskas: teikiama daugybė pačių įvairiausių pacientams 

skirtų paslaugų, dėl kurių reikėtų kreiptis į socialinių paslaugų centrus, pelno nesiekiančias 

organizacijas ir savipagalbos organizacijas. Pacientų asociacijų vaidmens esmė – tiesti 

komunikacinį tiltą su pacientais, priežiūros teikėjais, ligoninių personalu ir regioninėmis 

sveikatos priežiūros institucijomis, reabilitacijos paslaugų teikėjais, suteikiančiais pagalbą 

pacientui išėjus iš ligoninės. Tariamasi dėl socialinės pagalbos (kaip suteikti ir kur gauti), 

aptariami su fiziniu aktyvumu susiję klausimai (kokie pratimai, kur, kaip juos atlikti), 

laisvalaikio, tinkamo asmenims po patirto insulto, variantai.  

 

Bendruomenės vaidmuo – suteikti paramą šeimai ir pacientams, supažindinant juos su 

informacija apie kitokį gyvenimą, konsultuojant pačiais įvairiausiais klausimais, pavyzdžiui, 

kaip organizuoti kasdienį gyvenimą. Bendruomenės pagalba gali būti suteikta patyrusių 

insultą praeityje išgyvenusių asmenų. Einant ilgalaikio fizinio aktyvumo keliu bendruomenės 

gali kviesti šeimos narius įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, veiklas, sporto renginius, 

skatinti juos nesėdėti namuose. Produktyvus pacientų, jų šeimos narių, vietos bendruomenės, 

pacientų organizacijų, gydytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimas užtikrina maksimalų 

būklės ir gydymo rezultatų gerėjimą. 

 

 

KAIMAS 
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Multidiscipliniškumo reikšmė 
Insulto valdymui reikalingas itin didelis multidiscipliniškumas visuose diagnostiniuose ir 

gydymo etapuose, pradedant insultą patyrusių pacientų gydymui skirtais ligoninių skyriais, kur 

dirba skirtingi sveikatos priežiūros specialistai, turintys specialų tokiam darbui reikalingą 

išsilavinimą ir sukaupę būtinos patirties dirbant su pacientais po insulto, baigiant reabilitacijos 

centrais, kuriuose dirba gydytojai, farmacijos specialistai, slaugytojai ir sveikatos priežiūros 

asistentai, fizioterapeutai, kalbos terapeutai, kitų sričių specialistai, klinikiniai psichologai. 

Panašiai kaip ir ligoninėje bendruomenės komanda padeda pacientams tęsti reabilitacijos 

kelią, kai šie išeina iš ligoninės, todėl ši komanda, norint pasiekti ilgalaikės reabilitacijos 

tikslus, turi būti sudaryta iš skirtingų sveikatos priežiūros sričių specialistų: gydytojų, su insultą 

patyrusių pacientų priežiūra susipažinusių slaugytojų, fizioterapeutų, kalbos terapeutų, darbo 

medicinos gydytojų, socialinių darbuotojų, mitybos specialistų, klinikinių psichologų, 

kineziterapeutų / sporto specialistų. Tokios komandos veiklą vykdo joms vadovaujant fizinės 

medicinos ir reabilitacijos specialistams (gydytojams) arba neurologams, praėjusiems 

specializuotą parengimą ar turintiems reabilitacinės medicinos sertifikatą.  

 

Ilgalaikė mankštomis grįsta intervencija – tai kompleksinis procesas, kuriam būtinas 

multidisciplininis požiūris, siekiant maksimalaus paciento savarankiškumo ir maksimaliai 

įmanomo pasitikėjimo savo jėgomis. Kadangi skiriasi liekamieji pažeidimai, su kuriais po 

patirto insulto susiduria pacientas, atsigavimo kelionėje pacientą lydi keli sveikatos priežiūros 

specialistai. Ilgalaikės mankštomis grįstos intervencijos kelyje būtina bendradarbiauti su 

aukštos kvalifikacijos specialistais, lankytis skirtinguose sveikatos priežiūros centruose ir 

atitinkamose nemedicininės paskirties įstaigose. Taigi akivaizdu, kad būtina užtikrinti glaudų 

ryšį tarp gydymo ir teritorinių sporto įstaigų. Ilgalaikėje perspektyvoje tarpdisciplininės 

reabilitacijos po insulto komandos dirba kartu ir siekia maksimaliai pagerinti asmens 

atsigavimą, o esminis tikslas – užtikrinti, kad pacientas tęstų dalyvavimą programoje 

savarankiškai pagal fizioterapeuto parengtas instrukcijas: fizioterapeutai turėtų suteikti 

pacientui visa reikalingą informaciją apie intervencijas ir adaptacijas tam, kad pacientui 

atvykus mankštintis šias paslaugas teikiantis specialistas galėtų užtikrinti saugų programos 

įgyvendinimą, pritaikytą atsižvelgiant į konkretaus paciento poreikius ir tikslus.   

 

Integruotos priežiūros po patirto insulto kokybė priklauso nuo sėkmingo komandos darbo. 

Skirtingos specialistų grupės, dalyvaujančios reabilitacijos po insulto procese, turėtų 

demonstruoti itin aukšto lygmens profesinį susidomėjimą paciento galimybėmis reabilitacijos 

po patirto insulto kelyje, profesine praktika ir tarpsektoriniais santykiais. Atlikti moksliniai 

tyrimai taipogi patvirtina naudą, kurią suteikia pacientų ir pacientų asociacijų įtraukimas į su 

reabilitacija po insulto susijusių spendimų priėmimą, labiausiai akcentuojant ilgalaikę 

reabilitaciją, derančią su pacientų sveikatos poreikiais.   
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Naujųjų technologijų vaidmuo 
Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos po patirto insulto, naujųjų technologijų vaidmuo yra tiesiog 

milžiniškas. Vertinant galimus motorinius pažeidimus ir globėjo priežiūros poreikį, atliekamos 

namuose, individualizuotos ar grupinės mankštos, vykdant nuotolinę kontrolę, gali tapti puikia 

alternatyva. IT įrankiai ir prietaisai iš tiesų naudingi: sėkmingai vykdomas pacientų stebėjimas 

tiek namuose, tiek ir mankštinantis lauke, mankštinantis grupėse. Galimybė sekti sveikatos 

būklę ir mankštinimosi aktyvumą pasitelkiant individualizuoto tolesnio stebėjimo priemones 

gali sumažinti kliūtis, šalutinius poveikius, komplikacijas ir minimizuoti nebevykdymo pavojų. 

Ilgalaikėje perspektyvoje pacientų plano laikymasis tampa esminiu tikslu, siekiant išvengti 

„iškritimo“.   

 

Pažangios naujovės, pavyzdžiui, nešiojamų jutiklių technologija, leidžia vykdyti tolesnę 

stebėseną, kontroliuojant pacientui skirtą gydymą, tikslus ir užtikrinti ilgalaikę kontrolę net ir 

paciento gyvenamojoje aplinkoje, kasdienėse veiklose. Su mobilumo pažeidimais 

susiduriantiems asmenims reikalingi atitinkami duomenis apdorojantys algoritmai, padedantys 

įveikti su pasikeitusiomis judėjimo galimybėmis susijusius sunkumus ir nustatyti kliniškai 

reikšmingas padarinių įveikimo priemones. Deja, galimybės šioje srityje yra ribotos dėl 

prieigos prie reikalingų priemonių trūkumo ir didelių su tokių priemonių naudojimu susijusių 

kaštų.  

 

Mūsų dienomis naudojant inercinio judėjimo jutiklius ir atitinkamus algoritmus galima 

susipažinti su gausybe informacijos ir tais pačiais parametrais kaip ir judėjimo analizės 

laboratorijoje. Inerciniai jutikliai (IMU) – tai elektroniniai prietaisai, matuojantys ir perduodantys 

pranešimus apie kūno specifinę jėgą, kampinį dydį, kartais ir kūno orientaciją. Visi šie 

duomenys pateikiami pasitelkiant akselerometrų kombinaciją (matuojama jėga, masė ir 

linijinis pagreitis), giroskopus (kūno kampiniam greičiui matuoti) ir kartais magnetometrus 

(Žemės magnetiniam laukui matuoti). Toks prietaisas suteikia trijų kampų rotaciją trimis 

ašimis, veikdamas lyg mikroskopinis kompasas.  

 

Efektyvus nuotolinis pacientų stebėjimas gali būti vykdomas pasitelkiant įrankį su inerciniu 

jutikliu ir elastinių juostų komplektu tam, kad jis galėtų būti pritvirtintas prie skirtingų kūno zonų 

ir nedidelio kompiuterio, kuris HD kabeliu sujungiamas su televizoriumi ir programinės įrangos 

programėle, prieiga prie kurios užtikrinama iš bet kurio prietaiso, nepriklausomai nuo 

naudojamos operacinės sistemos. Tokiu būdu galima vykdyti motorinę terapiją, kognityvinę 

terapiją, bendrauti su operatoriumi, užtikrinant duomenų saugumą. Sistema sertifikuota pagal 

Europos teisės aktus (GDPR) dėl asmeninių duomenų saugumo.  

 

Nors norėtųsi kalbėti vien tik apie technologinių inovacijų teikiamus privalumus, vis dėlto 

vertėtų nepamiršti ir galimų neigiamų aspektų. Nepaisant teorinių telereabilitacijos privalumų, 

lyginant su įprastine reabilitacija, keliuose atliktuose tyrimuose vertintas pacientų 

pasitenkinimas ir šio reabilitacijos tipo priimtinumas. Paaiškėjo, kad šio kintamojo vertinimo 
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rezultatai prieštaringi. Be to, būtina atsižvelgti į paciento perspektyvą, nes pacientai kartais 

linkę nepatikliai vertinti telereabilitacijos galimybes dėl patiriamo diskomforto ir sunkumų, 

susijusių su naujųjų technologijų naudojimu, ar žinių trūkumo (per pandemiją susidurta su tam 

tikrais sunkumais net ir naudojant elementarius įrankius, pavyzdžiui, siunčiant vaistų receptus 

elektroniniu paštu, ypač tarp vyresnio amžiaus pacientų). Kita vertus, susiduriama su 

neigiamais pacientų nusistatymais, kalbant konkrečiau, viena iš telereabilitacijos ribotumo 

priežasčių – tai skeptiškas pacientų požiūris į nuotolinį bendravimą su gydytojais.  

 

Galiausiai pacientas gali neturėti prieigos prie technologinių sistemų ar infrastruktūros, kurios 

atitiktų bent minimalius techninius reikalavimus tam, kad telereabilitacijos paslaugos būtų 

vykdomos saugiai ir tinkamai.  

 

Daugumai telereabiltiacijos sistemų reikalingas telefonas ar vaizdo konferencijų galimybė. Vis 

dėlto kai kurioms sistemoms reikalingos kompleksiškesnės technologijos, prieiga prie 

virtualiosios realybės prietaisų ar inercinių jutiklių, o tam pacientams reikalinga prieiga prie 

atitinkamos infrastruktūros, jei jie nori dalyvauti terapijoje. Dėl šių priežasčių sistema tampa 

kur kas sudėtingesnė, dėl naudojamų technologijų auga gydymo kaštai, o tai savo ruožtu 

riboja telereabilitacijos paslaugų prieinamumą. Maža to, sveikatos priežiūros specialistams 

taip pat reikalingi atitinkami mokymai, kad jie žinotų, kaip tinkamai naudotis šiomis 

technologijomis.  

 

Privatumo ir duomenų apsaugos aspektai taip pat turi būti vertinami taikant šį reabilitacijos 

modelį. Taigi socialinė edukacija būtina siekiant telereabilitacijos vertės standartizavimo ir 

didinimo. Būtina tokią reabilitaciją pateikti kaip saugų ir efektyvų sveikatos priežiūros modelį, į 

šį procesą įtraukiant sveikatos specialistus ir sveikatos priežiūros įstaigas. 

 

Dideli ligoninėje vykdomos reabilitacijos programų kaštai ir prasti tęsiamos priežiūros 

rezultatai pacientams grįžus namo paskatino namuose vykdomos reabilitacijos programų 

vystymą, šią kryptį vertinant kaip itin tinkamą opciją pacientams, gyvenantiems kaimo 

vietovėse ir ten, kur jaučiamas atitinkamų paslaugų trūkumas. Efektyvus, itin interaktyvus ir 

neįkyrus modelis gali būti įgyvendinamas štai taip: pradžioje surengiamas realus iš ligoninės 

išrašyto paciento ir gydytojo susitikimas, parengiamas fizinio atlikimo galimybių vaizdo įrašas, 

o tada pacientai gali tęsti fizines mankštas namuose, motyvaciją tęsti reabilitacijos procesą 

didinant bendravimu su prižiūrėtojais telefonu ar vaizdo skambučiais. Po 10 pirmųjų sesijų – 

dar vienas susitikimas su fizinės medicinos specialistu, skirtas suteikti pagalbą ir 

pakonsultuoti pacientus ir jų šeimos narius ar globėjus, koreguoti netinkamus mankštinimosi 

metodus, susipažinti su paciento nusiskundimais ar mankštinimosi trikdžiais namuose, aptarti 

galimus problemų spendimo būdus. Vėliau seka kitos mankštinimosi sesijos, reguliariai 

vykdant telefonines konsultacijas ar vaizdo skambučius.  

 

SARS-CoV2 pandemijos metu namuose vykdoma telereabilitacija, skirta insultą patyrusiems 

pacientams, užtikrino užsikrėtimų rizikos mažinimą, o šio metodo efektyvumas prilygo 
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klinikose vykdomai reabilitacijai, siekiant gerinti motorines, kalbos ir kognityvines funkcijas. 

Pacientai galėjo gauti vaistų receptų ir psichologiniam stabilumui reikalingų konsultacijų 

nesilankydami ligoninėje, o tai savo ruožtu prisidėjo prie geresnės psichologinės insultą 

patyrusių pacientų sveikatos COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Vykdant telereabilitaciją 

gydytojas galėjo priimti sprendimą, ar pacientui reikia atlikti COVID-19 testą. Jei būdavo 

nusprendžiama, kad tirti pacientą dėl užsikrėtimo šia liga nereikia, pavykdavo išvengti 

nebūtinų apsilankymų gydymo įstaigoje. Maža to, tiems insultą patyrusiems pacientams, 

kuriems būdavo nustatoma besimptomė ar lengva ligos forma ir jie turėdavo karantinuotis 

namuose, telereabilitacija tapdavo priemone simptomų pokyčiams stebėti ir greitam 

reagavimui užtikrinti, jei būklė pablogėdavo ir atsirasdavo poreikis pacientui skirti atitinkamą 

gydymą. 
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