


JAK SNÍŽIT RIZIKO 
CeVNI MOZKOVe PRIHODY 
 Aktivní kroky, které může podniknout každý

Cévní mozková příhoda se může přihodit každému v jakémkoliv 
věku, ale je mnoho věcí, které můžete udělat, abyste si pomohli.



Stroke sdružení nenese odpovědnost za chyby, které mohou vzniknout v tomto 
překladu, nebo za důsledky, které mohou způsobit  tyto chyby. Původní informace 
obsažené v této publikaci by měly být považovány za přesné až do publikovaného 
data revize.

Upozorňujeme, že tyto informace nemohou být náhradou odborného 
profesionálního poradenství přizpůsobeného vaší situaci. Snažíme se zajistit 
přesný a aktualizovaný obsah, ale informace se mohou v průběhu času měnit. 
V rozsahu stanoveném zákonem sdružení Stroke nepřijímá odpovědnost za 
použití informací v této publikaci nebo informací od třetích stran nebo uvedených 
webových stránek.
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CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A VY

Jsem příliš mladý 
/ mladá, abych 
přemýšlel/a o cévní 
mozkové příhodě

Čtvrtina všech cévních 
mozkových příhod se vyskytuje 
u lidí ve věku 18 až 65 let, kteří 
se mohou cítit zdravě a ve 
formě.

Jsem starší pán / paní 
nebo mám nějaké 
zdravotní potíže

Nikdy není příliš pozdě, 
abyste podnikli kroky ke snížení 
rizika cévní mozkové příhody, 
jako být aktivnější, zdravěji se 
stravovat a léčit zdravotní 
problémy. 

Mám vysoký krevní 
tlak

Vysoký krevní 
tlak je rizikovým faktorem 
téměř poloviny všech cévních 
mozkových příhod.

Jsem kuřák

Přestat kouřit je jedna 
z nejlepších věcí, které 

můžete udělat pro vaše zdraví a 
vaši rodinu.

Mohl / mohla bych 
zhubnout

Pokud trpíte nadváhou, je to 
znamení, že musíte přemýšlet o 
cévní mozkové příhodě.

Měl / měla jsem 
cévní mozkovou 
příhodu nebo TIA* 

Pokud jste už měli cévní 
mozkovou příhodu nebo TIA, 
máte vyšší riziko. Tato příručka 
obsahuje praktické rady, které 
vám mohou pomoci snížit 
riziko další cévní mozkové 
příhody a získat větší pomoc 
nebo podporu, abyste se necítili 
sami.

*(tranzitorní ischemická ataka nebo slabá mrtvice)
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CÉVNÍ MOZKOVÁ 
PŘÍHODA MĚNÍ ŽIVOTY

Každá osoba může mít cévní 
mozkovou příhodu (iktus). 
Léčba cévní mozkové příhody 
se neustále zlepšuje, ale je stále 
hlavní příčinou invalidity na světě. 
Každý rok je na světě více než 
17 milionů cévních mozkových 
příhod.1

Zde se dozvíte více o riziku cévní 
mozkové příhody, abyste mohli 
učinit nějaké aktivní kroky a 
snížit riziko.

A pokud znáte někoho, kdo 
může být ve vysoce rizikové 
skupině, proč mu neposkytnout 
kopii této příručky?

1 Burden of Stroke Report, 2017, 
www.strokeeurope.eu/downloads/TheBurdenOfStrokeInEuropeReport.pdf

MINI KVÍZ:

Co vás z tohoto zařadí do 
skupiny s vyšším rizikem 
cévní mozkové příhody?

a) Jsem z Afriky / Karibiku 
nebo z rodiny z Indie, 
Pákistánu nebo Bangladéše.

b) Blízký příbuzný měl cévní 
mozkovou příhodu.

c) Cholesterol mám mírně 
zvýšený.

d) Piji více než šest sklenic 
vína nebo šest sklenic piva 
týdně.

ODPOVĚĎ: VŠECHNO! 
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Pokud něco z tohoho platí i pro 
vás, jste ve skupině s vyšším 
rizikem cévní mozkové příhody. 
Nicméně, nebojte se, existuje 
mnoho způsobů, jak snížit vaše 
riziko cévní mozkové příhody.  

VAŠE RIZIKO CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Když lékaři používají slovo 
riziko, myslí tím šanci, že 
máte nějakou nemoc. Každá 
osoba má jiné riziko cévní 
mozkové příhody, což závisí na 
jedinečných faktorech každého 
jednotlivce.

Rizikové faktory mohou být 
spojeny s vámi nebo s vaším 
životním stylem, jako je 
například váš věk, nemoc, 
kterou máte, nebo zda pijete 
nebo kouříte.

HLAVNÍ RIZIKOVÉ 
FAKTORY PRO CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Věk

Když stárnete, vaše tepny 
se přirozeně stanou méně 
pružnými, což zvyšuje 
pravděpodobnost, že se 
zablokují. Můžete podniknout 
aktivní kroky ke snížení rizika 
cévní mozkové příhody v 
jakémkoli věku.

Zdravotní problémy

Některé zdravotní problémy 
zvyšují riziko cévní mozkové 
příhody. Patří sem:

Vysoký krevní tlak,

Atriální fibrilace 
(nepravidelný srdeční 
tep),

Diabetes a prediabetes,

Vysoký cholesterol,
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Pokud jste měli cévní 
mozkovou příhodu nebo TIA 
(slabá mrtvice), máte zvýšené 
riziko cévní mozkové příhody 
v budoucnu. Od profesionálů 
dostanete rady o léčbě 
zdravotních problémů, které 
by mohly vést k cévní mozkové 
příhodě nebo TIA, jako je 
například vysoký krevní tlak. 

Životní styl 

Riziko cévní mozkové příhody 
může zvýšit to, co děláme v 
každodenním životě, včetně:

Kouření,

Nadváhy,

Přílišné konzumace 
alkoholu,

Nedostatečného 
cvičení,

Nezdravého stravování.

Rodinná historie 

Předpoklady pro cévní 
mozkovou příhodu (iktus) 
mohou být zděděny, takže 
pokud máte v rodinné 
anamnéze cévní mozkovou 
příhodu, promluvte se svým 
praktickým lékařem. Možná 
budete potřebovat nějaké testy 
a kontroly zdravotního stavu, 
stejně jako i rady ke snížení 
rizika.

Etnikum

Cévní mozková příhoda je častější 
u lidí černé rasy z afrických 
či karibských rodin a lidí z 
jihoasijských zemí, jako je Indie, 
Pákistán a Bangladéš.

Pokud jste z jedné z těchto 
skupin, pravděpodobně budete 
mít některé rizikové faktory pro 
cévní mozkovou příhodu, jako 
je diabetes a vysoký krevní tlak.
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SNIŽTE AKTIVNĚ RIZIKO 
CÉVNÍ MOZKOVÉ 
PŘÍHODY 

Rizika vzniku cévní mozkové 
příhody můžete snížit výběrem 
zdravějšího životního stylu. Ať 
už jde o dietu, míru aktivity, 
kouření nebo příjem alkoholu, 
nikdy není příliš pozdě na to, 
abyste provedli změnu. 

HLEDEJTE SPECIÁLNÍ 
RADY

Nezapomeňte, že tato 
příručka může poskytovat 
pouze obecné informace. 
Vždy byste měli dostat rady 
od praktického lékaře, nebo 
specialisty, speciálně o vašem 
zdraví a léčbě, kterou budete 
potřebovat.

PŘESTAŇTE KOUŘIT

Kouření zdvojnásobuje riziko 
úmrtí v důsledku cévní mozkové 
příhody. Avšak v okamžiku, 
kdy přestanete kouřit, začne 
okamžitě klesat riziko cévní 
mozkové příhody. Ukončení 
kouření může být jedna z 
nejlepších věcí, které jste kdy 
udělali pro své zdraví a je 
schopno hodně pomoci. 

Místní služby pro odvykání 
kouření mohou nabízet výrobky, 
jako je nikotinová žvýkačka 
a tablety snižující touhu po 
tabáku. Použití e-cigaret nebo 
inhalování páry je populární 
způsob, jak snížit kouření. 
E-cigarety nejsou k dispozici na 
předpis, ale mohou být užitečné 
jako součást plánu odvykání 
kouření.

Podívejte se na internetu 
na místní služby pro 
odvykání kouření, např. 
www.koureni-zabiji.cz.
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Vodní dýmky přenášejí tabákový 
kouř vodou, ale nejsou 
neškodné. Během kouření 
nargile kuřák vdechuje dým v 
hodnotě asi 100 cigaret.

SNIŽTE PŘIJEM 
ALKOHOLU
Pokud pijete příliš mnoho 
alkoholu pravidelně, zvyšujete 
riziko cévní mozkové příhody.

ZMENŠETE OBVOD PASU
Pokud máte nadváhu, zvyšuje 
se pravděpodobnost výskytu 
cévní mozkové příhody a riziko 
se zvyšuje s váhou. Nadváha 
ovlivňuje vaše tělo několika 
způsoby, jako je zvýšení rizika 
vysokého krevního tlaku a 

diabetu typu 2, které 
jsou spojeny s cévní 
mozkovou příhodou.

Pokud je váš obvod 
pasu větší než 94 cm 
(37 palců) u mužů 
nebo 80 cm (31,5 
palce) u žen, můžete 

mít nadváhu. BMI 
nebo index tělesné 
hmotnosti ukazuje, 

máte-li správnou váhu 
pro vaši výšku. 

Váš BMI by měl být nižší než 
25, přičemž lidé z černošských 
afrických / karibských či 
asijských etnických skupin by 
měli mít za cíl BMI nižší než 23. 
To je způsobeno vyšším rizikem 
diabetu a vysokým krevním 
tlakem u lidí s vyšším indexem 
tělesné hmotnosti.

JEZTE ZDRAVĚ

Neexistují žádná tajemství zdravé 
vyvážené stravy, jen několik 
základních nutričních pokynů, 
které je třeba respektovat. Rady 
naleznete níže.



7Jak snížit riziko cévní mozkové příhody 

PRAKTICKÁ PODPORA 
ZDRAVÉ VÝŽIVY

Nakupování a vaření mohou 
být někdy obtížné, pokud jste 
invalidní nebo máte nízké příjmy. 

1. Snižte příjem soli 
Nadměrný příjem soli může 
vést ke zvýšení krevního tlaku, 
což představuje velké riziko 
cévní mozkové příhody. 

Každý den všichni potřebujeme 
malé množství soli, pouze 
asi jeden gram (méně než 
čtvrtina kávové lžičky). Nejvyšší 
množství soli potřebné pro 
jeden den je asi jedna kávová 
lžička (6g).

Při vaření můžete 
snížit množství soli, 
které používáte v 
jídle. Zkuste přidávat 
koření, abyste zvýšili 
chuť.

Mnoho soli, kterou 
jíme, se nachází v 

každodenním jídle, včetně 
chleba, obilovin a zpracovaného 
masa, jako je šunka. Hotová 
jídla mají často vysoký obsah 
soli.

Pokud máte určité zdravotní 
problémy, jako jsou problémy 
s ledvinami, nezačínejte dietu 
s velmi nízkým obsahem soli, 
dokud se nejdříve neporadíte 
se svým lékařem.

2. Jezte méně tuku

Nízkotučná strava může 
pomoci zhubnout, což snižuje 
riziko cévní mozkové příhody.

Můžete snížit hladinu 
cholesterolu tím, že jíte 
méně nasycených tuků a 
nahradíte je malým množstvím 
nenasycených tuků. Pokud 
však máte vysoký cholesterol, 
váš lékař vám musí poradit a 
léčit.

Nasycené tuky jsou často pevné 
tuky, jako je máslo. Najdete ho 
v potravinách, jako jsou sýry, 
koláče, tučné maso a klobásy, 
jakož i kokosový olej a palmový 
olej.
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Nenasycený 
tuk je často 
olej, jako 

je olivový olej 
nebo sójový olej. 

Také se vyskytuje u 
tučných ryb, jako jsou 
losos a sardinky, a 
jiné potraviny, jako 

jsou burské oříšky, avokádo, 
vlašské ořechy a semena.

Když vaříte, 
zkuste nahradit 
nasycené (těžké) 
tuky jako máslo 
a kokosový olej 
malým množstvím olivového 
oleje nebo oleje sojového.

3. Snižte příjem cukru

Pokud užíváte příliš mnoho 
cukru, zvyšujete svou váhu, což 
zvyšuje riziko cévní mozkové 
příhody a diabetu 2. typu.

Neměli byste jíst více než 7 
kostek cukru (30 g) denně. 

To není tak moc, když víte, že 
plechovka syceného nápoje 
může mít více než 9 kostek 
cukru.

Stejně jako u soli, mnoho 
cukru se skrývá v obvyklém 
jídle. A není to jen ve sladkých 
jídlech - slané potraviny, jako 
jsou pražené fazole a tomatový 
kečup, mohou mít velmi vysoký 
obsah cukru.

4. Vyvážená strava 

Během dne se pokuste jíst 
něco z každé skupiny potravin 
uvedených níže. Domácí jídlo 
je často ta nejlepší možnost, 
protože víte, že je vyrobeno 
z čerstvých surovin a má 
mnohem méně tuku, soli nebo 
cukru, než hotové jídlo.

Ovoce a zelenina: pokuste 
se jíst pět kusů denně. 
Nezapomeňte, že se počítá 
i konzervované i zmrazené 
ovoce a zelenina. Volte raději 
barevnou zeleninu na talíři. 
Ovoce a zelenina může tvořit 
asi třetinu jídla denně.
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Sacharidy, jako jsou brambory, 
rýže, chléb a těstoviny, mohou 
tvořit asi třetinu toho, co jíte.

Bílkoviny pocházejí z masa, ryb 
a vajec. Bílkoviny, které nejsou 
živočišného původu, mohou být 
sušené fazole, čočka a ořechy. 

Mléčné výrobky jako mléko, 
sýr a jogurt poskytují vápník 
potřebný pro silné kosti. 
Udržujte tuk na nízké úrovni 
výběrem variant s ménším 
obsahem tuku.

Tuky obsahují nejvíce kalorií 
na gram, takže potřebujete 
jen velmi málo. Zkuste použít 
nenasycené tuky, jako je olivový 
olej místo tuhých tuků, jako je 
máslo a kokosový olej.

5. Zvyšte příjem vlákniny 

Výběr potravin, které jsou 
bohaté na vlákninu vám 
pomůže zhubnout, což zvláště 
příznivě pomůže osobám 
s diabetem a s nemocemi 
srdce. Snižuje se tak riziko 
cévní mozkové příhody. Pokud 
budete jíst hodně zeleniny a 
ovoce, je to skvělý způsob, jak 
získat více vlákniny. Vyberte 
obiloviny v potravinách, jako 
je celozrnný chléb, těstoviny a 

rýže. Jezte slupky z brambor a 
jablek. Oves, ořechy a semena 
mohou také zvýšit denní příjem 
vlákniny.   

Obtížnost polykání po cévní 
mozkové příhodě

Pokud máte potíže 
s polykáním po 
cévní mozkové 
příhodě, měli byste 

mít podporu dietetika, jak jíst 
bezpečně. Dietitik vám poradí, 
jak připravit bezpečné a chutné 
jídlo a zúčastnit se rodinného 
oběda.

Nelegální užívání drog

Lidé mohou užívat nelegální 
drogy bez znalosti rizika cévní 
mozkové příhody. Drogy, jako 
je kokain či metamfetamin, 
mohou zvýšit riziko cévní 
mozkové příhody již během 
několika dnů po jejich užití. 
Ostatní, například konopí a 
heroin jsou také spojeny se 
zvýšeným rizikem a vyšší mírou 
úmrtnosti na cévní mozkovou 
příhodu.



 10 Jak snížit riziko cévní mozkové příhody 

DALŠÍ POMOC A INFORMACE

CEREBRUM 
Sdružení osob se získaným 
poškozením mozku a jejich 
rodin, z.s.

Křižíkova 56/75A 
Praha 8, 186 00

(+420) 226 807 048 
(+420) 774 423 998

info@cerebrum2007.cz 
www.cerebrum2007.cz

CEREBRUM - Sdružení osob se 
získaným poškozením mozku a 
jejich rodin, z.s. je organizace, 
jejímž posláním je přispívat 
k porozumění problematice 
získaného poškození mozku 
(cévní mozkové příhody, 
úrazy hlavy, nádory na mozku 
apod.), poskytovat informace 
a zejména podporovat občany, 
kteří utrpěli traumatické či jiné 
poškození mozku, nebo jejich 
rodinné příslušníky a pečující.

Sdružení pro rehabilitaci 
osob po cévních mozkových 
příhodách 

Sdružení CMP, Elišky Peškové 
17, 150 00 Praha 5, Česko

scmp@volny.cz

Telefon: 
776 721 519 
777 610 827 
(Mrs Gita Prokopenková and 
Mrs Drahuše Kolací)

www.sdruzenicmp.cz
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BUĎTE AKTIVNÍ, JAK 
MŮŽETE
Fyzická aktivita může pomoci 
snížit riziko cévní mozkové 
příhody. Pohyb může také 
pomoci vaší emocionální 
pohodě, protože uvolní do 
mozku takové chemické látky, 
které vás ovlivňují tak, že se 
cítíte lépe.

Pokud jste schopni zvýšit 
úroveň fyzické aktivity, může 
to mít vliv na vaše zdraví a 
pohodu. Pro některé lidi může 
fyzická aktivita znamenat 
procházku po místnosti a pro 
ostatní to znamená připojení 
k nějakému fitness programu 
nebo zahradničení.

Aktivní, zdravý životní styl a 
léčba zdravotních problémů 
mohou také pomoci snížit 
riziko srdečního onemocnění, 
demence a rakoviny.

KONTROLUJTE SVŮJ 
ZDRAVOTNÍ STAV

Pokud máte jeden z těchto stavů 
spojených s cévní mozkovou 
příhodou, můžete snížit riziko 
tím, že se budete držet léčby.

Pokud jste měli cévní 
mozkovou příhodu nebo TIA, 
jedním z nejlepších způsobů, 
jak snížit riziko další cévní 
mozkové příhody, je dodržování 
léčebných postupů pro váš 
zdravotní stav, které doporučují 
lékaři.

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
Vysoký krevní tlak hraje roli 
v polovině všech cévních 
mozkových příhod, což je 
největším rizikovým faktorem 
cévní mozkové příhody.

Co to je? Vaše srdce pumpuje 
krev přes cévy. Když krev tlačí 
příliš tvrdě proti stěnám cév, 
hovoříme o vysokém krevním 
tlaku čili hypertenzi.
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Proč je to riziko? Vysoký 
krevní tlak může vést k tvorbě 
sraženin, nebo způsobit 
krvácení do mozku. Vysoký 
krevní tlak může také zvýšit 
riziko infarktu, demence a 
selhání ledvin.

Jak poznám, že mám problém 
s vysokým krevním tlakem? 
Obvykle nejsou žádné příznaky, 
takže je vhodné si pravidelně 
kontrolovat krevní tlak. Zařízení 
na měření krevního tlaku je 
možné zakoupit ve většině 
lékáren, případně vám tlak 
může změřit váš praktický 
lékař. 

Co mohu s tím udělat? Pokud 
vám byl diagnostikován vysoký 
krevní tlak, některé zdravé 
změny v životním stylu vám 
mohou pomoci. Rovněž je ale 
možné, že budete potřebovat 
léčbu. Při užívání medikace je 
velmi důležité, abyste dbali na 
pravidelné užívání a na rady 
lékaře.

ATRIÁLNÍ FIBRILACE 
(AF)
Pokud máte neléčenou atriální 
fibrilace (AF), riziko cévní 
mozkové příhody je až pětkrát 
vyšší. Zároveň může být cévní 
mozková příhoda závažnější, 
pokud máte AF.

Co to je? Srdeční tep u AF 
je nepravidelný a může být 
abnormálně rychlý.

Proč to představuje riziko? 
Může se stát, že se ze srdce 
nevyprázdní krev při každém 
tepu a následně se vytvoří krevní 
sraženina, která pak může 
cestovat do mozku a způsobit 
cévní mozkovou příhodu.

Jak mohu vědět, že mám AF? 
Můžete mít pocit, že vaše srdce 
tluče rychle, ale většina lidí 
nemá žádné příznaky. Vyšetření 
vám může provést praktický 
lékař, který vás případně pošle 
na další testy.
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Co mohu s tím udělat? Pokud 
máte AF, a váš praktický lékař 
nebo zdravotní sestra zjistí, že 
je vaše riziko mrtvice vysoké, 
měli byste pravidelně dostávat 
antikoagulancia, abyste riziko 
snížili z cévní mozkové příhody.

DIABETES

S diabetem se téměř 
dvojnásobně zvyšuje riziko 
mrtvice. 

Co to je? Diabetes znamená, 
že vaše tělo nemůže správně 
odebírat cukr z krve.

Proč to představuje riziko? 
Příliš mnoho cukru v krvi může 
vést k poškození krevních cév a 
nervů. To zvyšuje riziko vzniku 
mrtvice a infarktu, stejně jako 
riziko amputace, slepoty a 
selhání ledvin.

Jak můžu vědět, že mám 
diabetes? Nemusíte mít žádné 
příznaky, ale diabetes může 
působit, že musíte chodit přiliš 
často močit a cítíte se velmi 
unavený a žíznivý. 

Diabetes a prediabetes se 
potvrzují krevními testy.

Co mohu s tím udělat? Lidé 
s diabetem typu 1 obvykle 
potřebují léčbu inzulinem. 
Někteří lidé s diabetem typu 
2 potřebují pouze provést 
změnu ve stravování, zatímco 
jiní vyžadují léky nebo léčbu 
inzulínem. Léčba dalších 
zdravotních stavů, kterými 
můžete trpět, a volba zdravého 
životního stylu, jako je například 
snížení hmotnosti, vám může 
pomoci snížit riziko mrtvice.

VYSOKÝ CHOLESTEROL

Vysoký cholesterol obvykle 
nemá žádné příznaky, ale to 
je hlavní rizikový faktor pro 
mrtvici.

Co to je? Cholesterol je důležitá 
látka v našem těle, ale pokud 
máte příliš mnoho cholesterolu 
v krvi, může dojít k onemocnění 
srdce a k mrtvici.
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Proč to představuje riziko? 
Nadměrný cholesterol v krvi 
může vést k zácpě a zúžení cév 
(ateroskleróza). To může vést 
ke vzniku sraženiny a způsobit 
cévní mozkovou příhodu nebo 
infarkt.

Jak mohu vědět, že mám 
vysoký cholesterol? Můžete 
požádat svého praktického 
lékaře o krevní test, ze kterého 
bude váš výsledek zjevný. 

Co mohu s tím udělat? 
Výsledek cholesterolu může být 
použit k výpočtu rizika infarktu 
a mrtvice. Pokud je vaše riziko 
vysoké, můžete provést změny 
v životním stylu, jako je úbytek 
váhy nebo být aktivnější a 
stravovat se zdravěji.

Léky, které se nazývají statiny, 
se často užívají při vysokém 
cholesterolu. Zjistilo se, že 
snižují pravděpodobnost 
mrtvice. 

Někteří lidé se narodili s 
vysokým cholesterolem. Jedná 
se o dědičný stav nazývaný 
familiární hypercholesterolemie 
(FH). Může způsobit, že lidé 
zemřou ve dvaceti nebo třiceti 
letech, takže je důležité se 
nechat otestovat, pokud víte o 
případech předčasného úmrtí 
na srdeční onemocnění nebo 
cévní mozkové příhody ve vaší 
rodině. Následně může být 
léčen léky, které snižují hladinu 
cholesterolu. 

JINÉ ZDRAVOTNÍ STAVY 
SPOJENÉ S CÉVNÍ 
MOZKOVOU PŘÍHODOU

Srpkovitá anémie (SCD)

Čtvrtina lidí se srpkovitou 
anémií (SCD) má cévní 
mozkovou příhodu před věkem 
45 let. SCD postihuje hlavně lidi 
afrického, africko-karibského, 
asijského a středomořského 
původu. To zvyšuje riziko cévní 
mozkové příhody, protože 
červené krvinky mění tvar, 
což zvyšuje pravděpodobnost 
vzniku sraženiny.
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Antikoncepce žen a 
hormonální terapie

Některé perorální 
a n t i k o n c e p c e 
a náhradní 
h o r m o n á l n í 
terapie (HRT) 
mohou způsobit 
vyšší riziko cévní 

mozkové příhody u žen. Proto 
byste měli těchto preparátů 
využívat pouze tehdy, pokud 
máte velmi malé riziko cévní 
mozkové příhody. 

Pokud máte vysoký krevní 
tlak, migrénu nebo jste měly 
předchozí trombózu nebo cévní 
mozkovou příhodu, není pro 
vás tato metoda vhodná. Pokud 
kouříte, máte nadváhu a je vám 
více než 35 let zvyšujete riziko 
cévní mozkové příhody, během 
užívaní pilulek nebo HRT.

Zeptejte se na riziko a nejlepší 
způsob antikoncepce nebo 
hormonální terapie pro svůj 
případ.

Stres, úzkost a deprese
Pokud máte stres, trpíte 
úzkostí nebo depresí, můžete 
mít zvýšené riziko mrtvice. Není 
známo, proč je tomu tak, ale 
jeden z důvodů by mohl být ten, 

že je těžší postarat 
se o zdraví, pokud 
jste depresivní 
nebo pod 
extrémním tlakem. 

Snažte se nalézt podporu pro 
emocionální problémy od přátel 
nebo profesionálů a zvažte 
možnost zdravého životního 
stylu, který by mohl pomoci k 
vaší obecné spokojenosti.

Obstrukční spánková apnoe 
(OSA)

Porucha spánku, která se 
nazývá obstrukční spánková 
apnoe (OSA), se spojuje s 
cévní mozkovou příhodou. OSA 
zastaví při spánku dýchání. 
Někteří lidé s obstrukční apnoe 
chrápají, ale ne všichni. Možná, 
se v noci často vzbudíte, během 
dne se cítíte velmi ospalý. 
Poraďte se svým lékařem, 
pokud si myslíte, že máte OSA.

Jak zkontrolovat své zdraví

Všechny zde uvedené zdravotní 
stavy se mohou vyskytnout 
kdykoli. Takže i když se cítíte 
zdraví, jděte na pravidelné 
zdravotní vyšetření. Pokud máte 
obavy o své zdraví, kontaktujte 
svého lékaře.
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TOTO JE CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA 

Cévní mozková příhoda je útokem na mozek. K tomu dochází při 
přerušení přívodu krve do mozku a mozkové buňky odumírají. 
Poškození mozku může ovlivnit způsob, jakým tělo funguje. Může 
také změnit způsob, jakým myslíte nebo jak se cítíte.

Existují dva hlavní typy cévní mozkové příhody:

1. Ischemická: 
v důsledku blokované cévy v mozku,

2. Hemoragická: v důsledku krvácení v mozku 
nebo kolem něj.

Ischemická je často nazvána cévní mozková příhoda způsobená 
sraženinou.

Hemoragická cévní mozková příhoda se často nazývá krvácení. 



17Jak snížit riziko cévní mozkové příhody 

POZOROVÁNÍ PŘÍZNAKŮ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 

Je důležité vědět, jak rozpoznat obvyklé příznaky cévní mozkové 
příhody u sebe nebo u někoho jiného. Použití testu FAST je nejlepší 
způsob, jak to udělat.

FAST test

Face / Tvář: 
Může se osoba usmívat? Nedochází k 
poklesu koutku tváře na jednu stranu?

Arms / Paže: 
Je osoba schopná zvednout obě paže a 
udržet je v této pozici?

Speech / Řeč: 
Může osoba jasně mluvit a rozumí 
vám? Je řeč nesrozumitelná? 

Time / Čas: 
Pokud zpozorujete jakýkoliv z těchto tří 
přiznaků, je čas zavolat 155 nebo 112.

FAST test pomáhá identifikovat tři nejčastější příznaky cévní 
mozkové příhody nebo TIA. Existují však další příznaky, které 
musíte brát vážně.
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Patří sem: 

Náhlá slabost nebo necitlivost na jedné straně 
těla, včetně nohy, paže nebo chodidla,             

Potíže najít slova nebo řeč v jasných větách,   

Náhle rozmazaný zrak nebo ztráta zraku, což se 
týká buď jednoho oka, nebo obou očí současně,          

Náhlá ztráta paměti nebo zmatenost, závrať nebo 
náhlý pád,      

Náhlá, silná bolest hlavy.

Cévní mozková příhoda se může přihodit každému, v jakémkoli 
věku. Každá vteřina se počítá. Pokud objevíte jakékoli z těchto 
příznaků cévní mozkové příhody, nečekejte. Okamžitě zavolejte 
155.
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TIA NEBO SLABÁ 
MRTVICE 

TIA (tranzitorní ischemická 
ataka) je stejná jako cévní 
mozková příhoda, s tím 
rozdílem, že příznaky trvají 
krátkou dobu, do 1 hodiny. U 
TIA se krevní céva v mozku 
zablokuje, ale blokáda se sama 
rozpustí. Symptomy jsou stejné 
jako v případě cévní mozkové 
příhody. Neexistuje žádný 
způsob, jak zjistit, zda někdo 
má TIA nebo cévní mozkovou 
příhodu, když se příznaky 
poprvé projeví, takže nečekejte 
a okamžitě zavolejte 155. 

NOUZOVÉ OŠETŘENÍ 
CÉVNÍ MOZKOVÉ 
PŘÍHODY

Pokud má někdo podezření na 
cévní mozkovou příhodu, měl 
by být odvezen do nemocnice 
sanitkou. Je životně důležité, 
aby se cévní mozková příhoda 
ošetřila co nejdříve. Během 
několika hodin po cévní 
mozkové příhodě je nutné podat 
léky k rozpouštění a odstranění 
sraženiny, proto pokud máte 
podezření na cévní mozkovou 
příhodu, okamžitě zavolejte 
155. 



 20 Jak snížit riziko cévní mozkové příhody 

KDE ZÍSKAT POMOC A INFORMACE 

CEREBRUM 
Sdružení osob se získaným 
poškozením mozku a jejich 
rodin, z.s.

Křižíkova 56/75A 
Praha 8, 186 00

(+420) 226 807 048 
(+420) 774 423 998

info@cerebrum2007.cz 
www.cerebrum2007.cz

CEREBRUM - Sdružení osob se 
získaným poškozením mozku a 
jejich rodin, z.s. je organizace, 
jejímž posláním je přispívat 
k porozumění problematice 
získaného poškození mozku 
(cévní mozkové příhody, 
úrazy hlavy, nádory na mozku 
apod.), poskytovat informace 
a zejména podporovat občany, 
kteří utrpěli traumatické či jiné 
poškození mozku, nebo jejich 
rodinné příslušníky a pečující.

Sdružení pro rehabilitaci 
osob po cévních mozkových 
příhodách 

Sdružení CMP, 
Elišky Peškové 17, 150 00 
Praha 5, Česko

scmp@volny.cz

Telefon: 
776 721 519 
777 610 827 
(Mrs Gita Prokopenková and 
Mrs Drahuše Kolací)

www.sdruzenicmp.cz



Stroke sdružení je přední charitativní organizace ve Velké Británii, která 
se zabývá bojem proti cévní mozkové příhodě. Spoléháme se na darování 
na financování výzkumu zaměřeného na záchranu životů a služeb, které 
jsou životně důležité pro osoby postižené cévní mozkovou příhodou. Další 
informace získáte na naší telefonní lince pro pomoc +44 303 3033 100 
nebo navštivte naši webovou stránku stroke.org.uk. Pro zpětné informace 
o našich publikacích pošlete e-mail na adresu feedback@stroke.org.uk.

Sdružení Stroke bylo registrováno jako charitativní organizace v Anglii a 
Walesu (číslo 211015) a ve Skotsku (SC037789). Také bylo registrováno v 
Severním Irsku (XT33805), Ostrovu Men (č. 945) a Jersey (NPO 369).
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