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Galvenie posmi insulta pacienta aprūpē

Prehospitālais
posms
Minūtes – stundas
(dienas)

• Atpazīšana
• Stacionēšana

25.02.2020.

Hospitālais
posms
7-14 dienas

• Diagnostika
• Revaskularizācija
• Terapija
• Akūtā agrīnā rehabilitācija
• Sekundārā profilakse

Agrīns
pēcinsulta
posms

Vēlīns
pēcinsulta
posms

Līdz 90 dienām
pēc insulta

Pacienta turpmākā
dzīve

• Subakūtā rehabilitācija
• Sekundārā profilakse

Veselības Inspekcija

• Rehabilitācija
• Sekundārā profilakse

Aktuālās vadlīnijas
•
•
•
•

ESO ESMINT
Mehāniskās trombektomijas vadlīnijas akūta insulta ārstēšanā, 2019.gads
ESO
Vadlīnijas antitrombotiskai terapijai pacientiem ar nevalvulāru ātriju fibrillāciju
pēc pārciesta insulta, 2019.gads
• ESO Karolinska Stroke Update
• 2016., 2018.gads
• Amerikas Sirds un Insulta asociācija
• Akūta išēmiska insulta ārstēšanas vadlīnijas, 2019.gada labojumi (update)
2018.gada vadlīnijām
25.02.2020.
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25.02.2020.

Veselības Inspekcija

Galvenie prehospitālā posma uzdevumi insulta aprūpē

PREHOSPITĀLAIS POSMS

Iesaistītās personas

Ātra simptomu atpazīšana un NMPD izsaukšana

Pacients, tuvinieki, aculiecinieki

Ātra situācijas novērtēšana un telefoniska ziņošana uz
slimnīcu par insulta pacientiem potenciālā terapijas laika logā
(līdz 24h) (NMPD)

NMPD

Stacionēšanas virziens uz atbilstošo slimnīcu (NMPD)

NMPD
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Veselības Inspekcija

Ātra simptomu atpazīšana un NMPD izsaukšana
• Vājākais posms
• Atkarīgs no iedzīvotāju
izglītības līmeņa par
veselības traucējumiem
•
•
•
•

Kā ietekmēt?
Insulta kampaņas
Insulta dienas
Bukleti pacientiem

25.02.2020.

• Priekšnoteikumi labam
rezultātam
• SPKC un profesionālo
asociāciju pārraudzība
• Kompetenti izpildītāji
• Mediju iesaiste
• Pietiekams finansējums
• Regulāra atkārtošana
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Ātra situācijas novērtēšana un telefoniska ziņošana uz slimnīcu
par insulta pacientiem potenciālā terapijas laika logā (līdz 24h)
• NMPD ziņo slimnīcai telefoniski par katru
potenciāli revaskularizējamu pacientu
• Ziņošana saīsina laiku līdz ārsta apskatei un CT
• PSKUS
• Insulta dežurants 25469767
• RAKUS
• NMPUK Klīnikas koordinators 67041000, 67041001
25.02.2020.
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Kāpēc 24 h ?
• Trombektomija iespējama atsevišķiem atlasītiem
pacientiem ar ACI vai ACM M1 segmenta oklūziju 6
– 24 h pēc simptomu sākuma (A līmenis)

• Intravenoza trombolīze iespējama atsevišķiem
atlasītiem pacientiem 4.5 – 9h pēc simptomu
sākuma
• Kā atlasīt: MR (FLAIR, DW) vai CTP
25.02.2020.
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Stacionēšana atbilstošā slimnīcā

• Visus pacientus potenciālā revaskularizācijas laika logā jāstacionē slimnīcā, kurā ir
Insulta vienība
• Nav prehospitālu skalu, kā skaidri atpazīt pacientu, kuram būs nepieciešama
trombektomija
• Pacienti ar insultiem vēlā laika logā (pamošanās), jāstacionē uz centru, kurā ir
pieeja multimodāliem izmeklējumiem (A līmenis)
25.02.2020.

Karolinska Stroke Update, 2018
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Stacionēšana atbilstošā slimnīcā
• Pacientus ar pārliecinošiem smagiem
insulta simptomiem, par kuriem skaidri
zināms, ka trombolīze ir kontrindicēta, un
• Endovaskulārais centrs nav būtiski lielākā
attālumā, nekā primārais centrs

• Atšķirība transportēšanas laikā < 30 – 45
minūtes, pieļaujams pacientu transportēt
uzreiz uz endovaskulāru centru
• Pēc telefoniskas saskaņošanas ar šo
centru

25.02.2020.

Karolinska Stroke Update, 2018

• Pacientus ar pārliecinošiem smagiem
insulta simptomiem, par kuriem skaidri
zināms, ka trombolīze ir kontrindicēta, un
• Endovaskulārais centrs ir būtiski lielākā
attālumā
• Atšķirība transportēšanas laikā > 30 – 45
minūtes, pacientu jāstacionē uz primāro
centru
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Galvenie hospitālā posma uzdevumi insulta aprūpē
HOSPITĀLAIS POSMS

Iesaistītās personas

Simptomu ātra izvērtēšana stacionārā

NMP ārsts vai neirologs

Attēldiagnostika – natīvs CT

Slimnīcas iekšējā loģistika, radiologs

IV Trombolīze

Insulta vienības personāls

Attēldiagnostika – neinvazīva kontrastangiogrāfija CTA, (ja nepieciešams CTP)

Radiologa asistents, radiologs

Radioloģisko rezultātu izvērtēšana, lēmums par endovaskulāru ārstēšanu

Radiologs, invazīvais radiologs, insulta vienības
neirologs

Transportēšana uz trombektomiju un manipulācija

Invazīvais radiologs

Stacionēšana Insulta vienībā

Insulta vienības personāls

Novērošana, ārstēšana, aprūpe

Viss personāls

Rehabilitācija

Rehabilitācijas ārsts, neirologs, funkcionālie
speciālisti

Sekundārās profilakses plāna un rehabilitācijas plāna sastādīšana

Rehabilitācijas ārsts

Pacienta izrakstīšana

Viss personāls

25.02.2020.
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Simptomu ātra izvērtēšana stacionārā (NMP ārsts vai neirologs)
• Anamnēze

• Saslimšanas laiks vai kad pēdējoreiz redzēts
vesels
• Potenciālas kontrindikācijas trombolīzei
(operācija, asiņošana, antikoagulantu
lietošana un tml.)
• Objektīvā apskate

• Vitālie rādītāji
• NIHSS (3 – 5 min)
• NIHSS LV
25.02.2020.

J Int Med Res. 2016 Jan 1:300060516664636. doi: 10.1177/0300060516664636. The adaption and evaluation of
version of the National Institutes of Health Stroke Scale. Jurjāns K1,2, Noviks I1,2, Volčeka D1,
Veselībasa Latvian
Inspekcija
Zandersone L1, Meilerte K1, Miglāne E1,2, Stepens A1, Millers A1,2.

Attēldiagnostika – natīvs CT
(slimnīcas iekšējā loģistika, radiologs)
• Katrā stacionārā izveidot algoritmu akūta insulta aprūpei

• Apmācīt visus iesaistītos
• Slimnīcas uzņemšanas nodaļas/ NMC personālu
• Radiologus un radiologa asistentus
• Māsas, māsu palīgus

• Laikam no stacionēšanas brīža līdz CT (door-to-CT) nevajadzētu
pārsniegt 25 min
• Nekavējoties izvērtē CT attēlu
25.02.2020.
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IV Trombolīze (IVT) (Insulta vienības personāls)
• Pacientiem 4.5 h laika logā lēmumu par trombolīzi pieņem, kad ir pieejami
•
•
•
•

Anamnēzes dati (antikoagulanti, operācijas, traumas, pārciesti insulti, saslimšanas laiks)
Objektīvā izmeklēšana – NIHSS, vitālie rādītāji, TA
Glikozes līmenis asinīs
Natīva CT

• Laikam no stacionēšanas brīža līdz Actilyse bolus IV ievadei (door-to-needle) vajadzētu būt
ievērojami īsam, optimāli < 25 min
• Optimāli – Actilyse bolus devu ievadīt CT kabinetā, pirms CTA veikšanas
• Saīsina door-to-needle vismaz par 5 – 10 minūtēm

• Optimāli IVT jāsaņem 25% vai vairāk pacientu
• Pacientiem > 4.5 h pēc simptomu sākuma vai nezināmā laikā, nepieciešami papildus radioloģiskie
dati (CTA, CTP vai MR DW/FLAIR, MRA)
25.02.2020.
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CTA, (CTP) (radiologa asistents, radiologs)
• CTA jāveic visiem pacientiem, kuriem paredzēta revaskularizācijas
terapija
• Alternatīva – MRA ar kontrastvielu
• Mērķis – atlasīt pacientus endovaskulārai trombektomijai
• CTP (MR FLAIR/DW) jāveic pacientiem pēc 4.5 h laika loga, un
pacientiem ar nezināmu saslimšanas laiku, lai identificētu penumbra
audus un noskaidrotu revaskularizācijas terapijas iespēju
• IVT līdz 9h
• Trombektomija līdz 24h
Karolinska Stroke Update, 2019.
ESMINT, 2019.
AHA/ASA 2019.
25.02.2020.
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Radioloģisko rezultātu izvērtēšana, lēmums par endovaskulāru
ārstēšanu (radiologs, invazīvais radiologs, insulta vienības
neirologs)
• Endovaskulārai trombektomijai piemēroti pacienti, kuriem ir atbilstoša neiroloģiskā
simptomātika un konstatēta lielo asinsvadu oklūzija
• Priekšējā cirkulācijā ACI, ACM M1 (M2) – 6 h laika logā (7h) bez CTP (ja vien
• 6 – 24 h laika logā ar CTP
• Mugurējā cirkulācijā A.Basilaris (nav randomizētu pētījumu)
• Laika logs nav zināms
• Neārstējot fatāls iznākums

• Svarīgi fakti
• Pirms insulta pacients bijis pilnībā funkcionēt spējīgs, Modificētā Rankina skala 0 – 1
• Nav limita vecumam, bet nozīme ir pirmsinsulta fiziskajam un mentālajam stāvoklim
• Nav limita NIHSS maksimālajam vērtējumam, bet jāapsver ieguvums pacientiem ar NIHSS <5
ESMINT, 2019
25.02.2020.
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Transportēšana uz trombektomiju un manipulācija (invazīvais
radiologs)
• Laikam no pirmā CT attēla līdz artērijas punkcijai nevajadzētu pārsniegt
90min (C līmenis)
• Laikam, kas pavadīts primārajā stacionārā, līdz sākta transportēšana uz
endovaskulāro centru, nevajadzētu pārsniegt 60 min (C līmenis)
• Telefoniska saskaņošana ar Insulta vienības neirologu obligāta
• Insulta neirologs 25469767

• Pacients turpina saņemt IVT, ja tā tiek ievadīta
Karolinska Stroke Update, 2018
25.02.2020.
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Insulta ārstēšanas etapu rekomendējamie laiki

25.02.2020.

Parametrs

Rekomendējamais laiks

No NMPD izsaukuma līdz stacionāram

Iespējami mazāks
Pie pacienta < 15 min

No durvīm līdz CT

< 25 min

No durvīm līdz terapijai (Actilyse)

< 60 min (<25 min)

No pirmā CT līdz a.femoralis punkcijai

< 90 min

Laiks, kas pavadīts slimnīcā pirms pārvešanas
uz citu slimnīcu trombektomijai

< 60 min
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Stacionēšana Insulta vienībā (Insulta vienības personāls)
• Vitālo funkciju monitorēšana
• Rīšanas tests
• Līdz tam Nulla per os

• TA korekcija, ja nepieciešams
• Šķidruma un elektrolītu balanss, korekcija
• Simptomātiska terapija
• Nedot medikamentus bez pierādījumiem
25.02.2020.
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Stacionēšana Insulta vienībā (Insulta vienības personāls)
• Vitālo funkciju monitorēšana
• Rīšanas tests
• Līdz tam Nulla per os

• TA korekcija, ja nepieciešams
• Šķidruma un elektrolītu balanss, korekcija
• Simptomātiska terapija
• Nedot medikamentus bez pierādījumiem
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Novērošana, ārstēšana, aprūpe (viss personāls)
Rehabilitācija (rehabilitācijas ārsts, neirologs, funkcionālie
speciālisti)
Sekundārās profilakses plāna un rehabilitācijas plāna sastādīšana
(rehabilitācijas ārsts)
• Turpina ārstēšanos insulta vienībā
• Pēc 24 h CT kontrole
• Uzsāk rehabilitāciju pēc 24h

25.02.2020.

Veselības Inspekcija

Izmeklējumu minimums insulta subtipa noteikšanai
• CT galvai
• Neinvazīva kontrastangiogrāfija (CTA)
• Ja nav iespējams vai kontrindicēta - Duplex doplerogrāfija brahiocefāliem un
intrakraniāliem asinsvadiem
• EKG
• EHO KG
• Rutīnas analīzes (pilna asins aina, elektrolīti, glikoze e.t.c.)
• Lipidogramma
• Koagulogramma
• MR un MRA – alternatīva CT un CTA
25.02.2020.
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Cerebrāla infarkta patoģenētiskie subtipi
Subtipi

Raksturīgas pazīmes

Lielo artēriju ateroskleroze

Aterosklerotiska stenoze >50% atbilstošajā artērijā

Kardioembolija

Pierādīts augsta vai vidēja riska kardioembolijas avots

Sīko asinsvadu oklūzija

Lakunārs klīnisks sindroms ar vai bez attēldiagnostiski konstatēta išēmiska
bojājuma < 1.5cm diametrā smadzeņu stumbrā vai subkortikālajā baltajā
vielā

Citas noteiktas etioloģijas insults

Reti cēloņi, kā ne-aterosklerotiskas vaskulopātijas, hematoloģiski
traucējumi, hiperkoagulācijas stāvokļi

Nenoteiktas etioloģijas insults

Nezināms
Kriptogēns embolisks
Cits kriptogēns
Nepilnīga izmeklēšana
Neklasificēts (divi vai vairāk iespējami cēloņi)

Annals of Neurology Volume 58, Issue 5,pages 688-697, 20 OCT 2005 DOI: 10.1002/ana.20617 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.20617/full#ill1,
SSS-TOAST
25.02.2020.
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Papildus izmeklējumi jaunākiem pacientiem vai neskaidras
patoģenēzes gadījumā
• Holtera monitorēšana (pacientiem ar kriptogēnu embolisku insultu)
• TE EHO KG (PFO, aortas ateroma)
• BNP līmenis (AF risks)
• Seroloģiskās analīzes sistēmas saistaudu slimības izslēgšanai (antifosfolipīdu sindroms, lupus,
sistēmas vaskulīti)
• Ģenētiskās analīzes (trombofīlijas, monogēnie insulta sindromi)
• Invazīva kontrastangiogrāfija (DSA)
• MR un MRA ar kontrastvielu
• LP (vaskulīts)
Karolinska Stroke Update, 2018
25.02.2020.
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Pacienta izrakstīšana
• Uzsākta sekundārā profilakse (antikoagulanti vai antiagreganti,
antihipertensīva terapija, statīni)
• Skaidras sekundārās profilakses rekomendācijas
• Rehabilitācijas plāns

25.02.2020.
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Rezumējums
• Veiksmīgas insulta ārstēšanas pamatā ir
• Savlaicīga stacionēšana, revaskularizācija un
reperfūzija
• Savlaicīgi uzsākta sekundārā profilakse
• Savlaicīgi uzsākta un secīgi turpināta
rehabilitācija

• IV trombolīzi jāveic vismaz 25% pacientu
• Visiem pacientiem terapijas laika logā jāveic
CTA
• Jānodrošina iespēja pārvest uz citu slimnīcu
endovaskulārai terapijai
25.02.2020.
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Rehabilitācija
Revaskularizācija

Sekundārā profilakse

Galvenie posmi insulta pacienta aprūpē

Prehospitālais
posms
Minūtes – stundas
(dienas)

• Atpazīšana
• Stacionēšana
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Hospitālais
posms
7-14 dienas

• Diagnostika
• Revaskularizācija
• Terapija
• Akūtā agrīnā rehabilitācija
• Sekundārā profilakse

Agrīns
pēcinsulta
posms

Vēlīns
pēcinsulta
posms

Līdz 90 dienām
pēc insulta

Pacienta turpmākā
dzīve

• Subakūtā rehabilitācija
• Sekundārā profilakse
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• Rehabilitācija
• Sekundārā profilakse

