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Spręsti kiekvienu atveju individualiai



KODĖL NERIMAUTI?

• Skrydis gali pabloginti sveikatos būklę 

• Ribota pagalba lėktuve ištikus ūmiam kardio-, neurovaskuliniam įvykiui

• Paciento baimė, stresas

• Skrendant ar ne – pakartotino insulto rizika didžiausia pirmą mėnesį

• Gretutinės ligos: širdies – kraujagyslių, anemija...



AKTUALUMAS

• JAV aviakompanijos skrydžiai 1995 – 2000m. (10% visų JAV keleivių)

• 2042 sveikatos įvykiai – 312 lėktuvo nutūpdymų

• Neurologiniai simptomai – vienintelė didžiausia problemų grupė: 626 „air
– to - ground“ skambučiai (31%) -> 34% nutūpdymų

• Dažniausia priežastis: traukuliai ir svaigimas

4 milijonai skrydžių – 21 insultas

Sirven JI et al., Neurology 2002



DEGUONIS IR SLĖGIS

• Kabinoje palaikomas deguonies slėgis atitinka slėgį 1,5 – 2,1 km aukštyje 

bet: staigus slėgio pokytis kylant ir leidžiantis (15-30 min.)

• Maksimalus leidžiamas slėgis kabinoje atitinka 2439m. aukštį

Aukštis Oro slėgis Įkvepiamo oro PaO2 Kraujo PaO2

Jūros lygis (0 m) 760 mmHg 159 mmHg 98mmHg

2439 m 564 mmHg 118 mmHg 60mmHg



Asimptomė hipoksija SaO2 <92%

Visų keleivių 
SpO2 85-96%

Tuttle et al., 2017



KOMPENSACINIAI MECHANIZMAI

• Padažnėja kvėpavimas, vazodilatacija, plaučių arterijų konstrikcija -> plautinė
hipertenzija ->  Pa  CO2 

• Aktyvuojama simpatinė NS -> didėja ŠSD, vazokonstrikcija

• Smegenų autoreguliacija (CBF ir deguonies aprūpinimas užtikrinamas kol 
SpO2 70-80%), bet... patyrus insultą sutrinka smegenų autoreguliacija (?)

• Asmenims, patiriantiems hipoksiją – lengva vazogeninė smegenų edema

Kardiopulmoninis nepakankamumas

Smegenų pažaida

Gallagher, Hacket in UpToDate 2018



SMEGENŲ AUTOREGULIACIJA IR INSULTAS

• Trūksta tyrimų, nėra vieningos nuomonės

• Anksčiau buvęs sutrikimas vs de novo

• Autoreguliacija sutrikusi pažeistame pusrutulyje esant stambios arterijos 

(VSA)  zonos insultui 1 savaitę, normalizuojasi per 2 savaites (Petersen NH 
et al., Cerebr Dis 2015)

• 23 TKD tyrimų apžvalga: sutrikusi net po mažo insulto; stebėtas 

sutrikimas abiejuose pusrutuliuose; progresuoja pirmas 5d. po įvykio; 
atsistato per 2 savaites – 3 mėnesius (Aries MJH et al., Stroke 2010)



• Tyrimai su PET ir SPECT: 

nėra aiškių įrodymų, kad esant ūmiam insultui sutrinka savoji (intrinsic)  
smegenų kraujagyslių autoreguliacijos geba, tikriausiai išskyrus infarktinį
audinį.

American Journal of Hypertention 2012



Rekomendacijos



• Dažni PSIP ar „crescendo“ PSIP – vengti skrydžio

• Po insulto – pasiekus stabilią būklę, nerekomenduojama skristi 2 – 4 
savaites, priklausomai nuo būklės sunkumo

2014m.



Negalima Paaiškinamoji
forma būtina (Travel Clearance Form)

International Air Travel Association, QUANTAS group 2015



• Po intrasmegeninės kraujosruvos: 2 – 4 savaitės (jei < 6sav. –
pasikonsultuoti su gydytoju)

University of Wisconsin Hospitals 2016

• Po SAH: iki 6 savaičių 

Brain and spine foundation



PROFILAKTIKA

• Vartoti pakankamai skysčių (vandens)
• Nevartoti alkoholio

• Kas valandą pajudėti/daryti kojų pratimus sėdint, GVT profilaktika

• Spręsti dėl papildomo deguonies iki 2 sav. po insulto

• Lydinčio asmens svarba

• Nepamiršti vaistų

• Vengti streso oro uoste



ŽINUTĖ NAMO

Saugus laikas skirsti lėktuvu po:

• galvos smegenų infarkto – 2 savaitės

• PSIP – 7 dienos

• Intrakranijinės kraujosruvos – 2 - 4 savaitės (?)

Iš anksto pasirūpinti gydytojo rekomendacijomis, sveikatos draudimu, 

informuoti apie papildomus poreikius aviakompaniją



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!








