КАКО ДА ГО НАМАЛИТЕ
РИЗИКОТ ОД

МОЗОЧЕН УлАР
Активни чекори
кои може да се преземат

Мозочен удар
може секому да му се случи во секој период од животот,
но постојат многу нешта кои можете да ги преземете
за да си помогнете.

Здружението Stroke Association (Строук) не презема никаква
одговорност за грешките кои може да се произлезат од овој превод
или за последиците кои тие грешки може да ги предизвикаат.
Оригиналните информации кои се наоѓаат во оваа публикација треба
да се сметаат за тоќни само до објавениот датум на ревизија.
Обратете внимание на тоа дека овие информации не може да бидат
замена за специјалистички професионални совети, прилагодени само
на Вашата ситуација. Се трудиме да овозможиме точна и ажурирана
содржина, но информациите може со време да се променат. До
оној степен до кој е со закон дозволено, Строук здружението не
презема одговорност во врска со примената на информациите во
оваа публикација или примената на информациите од трети лица или
наведените веб-страници.
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МОЗОЧНИОТ УДАР И
ВИЕ
Премногу сум
млад/а за да
размислувам за
мозочен удар
Четвртина од вкупниот број
мозочни удари им се случува
на луѓето од 18 до 65 години,
кои може да се чувствуваат
здраво и се во добра форма.
Јас сум
повозрасен/а
или имам некои
здравствени
проблеми
Никогаш не е предоцна
за да преземете чекори за
намалување
на
ризикот
од мозочен удар, како на
пример, да бидете поактивни,
да се храните поздраво и да
ги третирате здравствените
проблеми.
Имам висок крвен
притисок
Високиот крвен притисок е
причина за речиси половина
од вкупниот број мозочни
удари.

Јас сум пушач
Престанувањето со
пушењето е една
од најдобрите работи кои
може да ги сторите за своете
здравје и своето семејство.
Би можел/а да ја
намалам телесната
тежина
Доколку патите од прекумерна
тежина, тоа е знак дека треба
да помислите на мозочен
удар. За повеќе информации
и идеи за здрав живот види
на Х.
Имав мозочен
удар или ТИА*
Доколку веќе сте
имале мозочен удар или ТИА,
изложени сте на поголем
ризик. Овој водич вклучува
практични совети кои може да
Ви помогнат да го намалите
ризикот од друг мозочен удар
и како да добиете поголема
помош или поддршка, за да
не се почувствувате дека сте
осамени.
Преминете
на
следната
страница за да дознаете
повеќе за мозочниот удар и
Вас.

* (транзиторна исхемична атака или мал мозочен удар)
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МОЗОЧНИОТ УДАР ГО
МЕНУВА ЖИВОТОТ
Секој
може
да
добие
мозочен удар. Лекувањето
на мозочен удар постојано се
подобрува, но тој и понатаму
останува главна причина за
инвалидитет во светот. Секоја
година во светот се случуваат
повеќе од 17 милиони
мозочни удари.1

МИНИ КВИЗ:

Што од следново Ве вбројува
во групата со поголем ризик
од мозочен удар?

а) Близок роднина имаше
мозочен удар.

б) Холестеролот ми е малку
повишен.
Колку повеќе дознаете за
ризикот од мозочен удар,
толку повеќе ќе можете да
преземете активни чекори за
да го намалите ризикот.
А доколку познавате некого
кој би можел да биде во
групата со висок ризик,
зошто да не им дадете еден
примерок од овој водич?

в) Пијам повеќе од шест
чаши вино или шест чаши
пиво, седмично.
Одговор:
Сè од горенаведеното!

1 Burden of Stroke Report, 2017,
www.strokeeurope.eu/downloads/TheBurdenOfStrokeInEuropeReport.pdf
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Ако нешто од ова се однесува
и на Вас, се наоѓате во групата
со поголем ризик од мозочен
удар. Сепак, не грижете се,
затоа што постојат многу
начини да се намалат шансите
да добиете мозочен удар.
Погледнете на страницата Х
за повеќе информации.

РИЗИКОТ ОД МОЗОЧЕН
УДАР

ГЛАВНИ ФАКТОРИ НА
РИЗИК ЗА МОЗОЧЕН
УДАР
Старост
Како што стареете, Вашите
артерии природно стануваат
сè помалку еластични, што
ја зголемува веројатноста
дека ќе се запушат. Можете
да преземете активни чекори
за да го намалите ризикот
од мозочен удар во кој било
период од животот.
Здравствени проблеми

Кога лекарите го користат
зборот ризик, мислат на
шансите да имате некоја
болест. Секој подлежи на
поинаков ризик од мозочен
удар, што зависи од единствени
фактори, различни за секој
поединец.
Факторите за ризик може да
се поврзани со Вас или со
Вашиот начин на живот, како
на пример годините, болеста
која ја имате, или дали пиете
или пушите.

Некои здравствени проблеми
го зголемуваат ризикот од
мозочен удар. Тука спаѓаат:
висок крвен
пристисок
атријална
фибрилација
(неправилна работа
на срцето)
дијабетес
висок холестерол
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Доколку сте имале
удар или ТИА (мал
удар), изложени
поголем ризик од
удар во иднина.

мозочен
мозочен
сте на
мозочен

Ќе добиете совети од
професионалец за лекувањето
на какви било здравствени
состојби кои можеле да
доведат до Вашиот прв
мозочен удар или ТИА, како
што е високиот крвен притисок.
Начин на живот
Она
што
го
правиме
секојденвно може да го
зголеми ризикот од мозочен
удар, вклучувајќи:
Пушење
Прекумерна телесна
тежина
Премногу алкохол
Премалку вежбање
Нездрава храна

Семејна историја

Мозочниот удар може да се
наследи, затоа разговарајте
со својот матичен лекар,
доколку се појавил мозочен
удар и кај други членови од
семејството. Можеби ќе бидат
потребни и некои тестови и
проверки за здравтвената
состојба, како и совети за
намалување на ризикот.

АКТИВНО НАМАЛЕТЕ
ГО РИЗИКОТ ОД
МОЗОЧЕН УДАР
Можете да помогнете во
намалувањето на ризикот
од мозочен удар така што ќе
направите некои промени во
врска со начинот на живот.
Без разлика дали станува
збор за исхраната, нивото
на активност, пушењето или
конзумирањето
алкохол,
никогаш не е предоца да
направите промена.
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ПОБАРАЈТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЕН
СОВЕТ ЗА СЕБЕ
Запомнете дека
овој
водич
може да даде
само
општи
информации. Би
требало секогаш да добиете
и дополнителен совет за
своете здравје и секаков вид
лекување кое може да Ви
е потребно од медицински
професионалец, како што е
матичниот лекар или лекарот
– специјалист.

Локалните
служби
за
откажување од пушењето
нудат
производи
како
никотински
мастики
и
апчиња
за
намалување
на желбата за пушење.
Користењето на електронска
цигара или вдишувањето
пареа е популарен начин за
намалување на пушењето.
Електронските цигари не се
достапни со рецепт, но би
можеле да користат како
дел од Вашиот план за
престанување со пушењето.
За да ги пронајдете локалните
служби за престанување со
пушењето, погледнете на
Интернет.

ПРЕСТАНЕТЕ СО
ПУШЕЊЕТО
Пушењето
двојно
го
зголемува ризикот за смрт
поради
мозочен
удар.
Меѓутоа, оној момент кога
ќе престанете со пушењето,
ризикот од мозочен удар
веднаш започнува да опаѓа.
Престанувањето со пушење
може да биде една од
најдобрите работи кои сте ги
направиле некогаш за своето
здравје, а на располагање Ви
е голема помош.

Цревото на наргилето го
пренесува чадот од тутунот
низ вода, но не е безопасно.
Додека
пуши
наргиле,
пушачот вдишува чад во
вредност од околу 100 цигари.
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НАМАЛЕТЕ ГО
АЛКОХОЛОТ
Ако редовно пиете премногу
алкохол, го зголемувате
ризикот од мозочен удар.

НАМАЛЕТЕ ГО ОБЕМОТ
НА СТРУКОТ
Ако имате преголема телесна
тежина, поголема е
веројатноста дека ќе
доживеете
мозочен
удар, а ризикот се
зголемува со тежината.
Прекумерната телесна
тежина влијае врз
Вашето
тело
на
повеќе начини, како
што се зголемување на
ризикот од висок крвен
притисок и дијабетес
тип 2, кои се поврзани
со мозочниот удар.
Ако обемот на струкот Ви е
поголем од 94 см кај мажите
или 80 см кај жените, можеби
имате прекумерна телесна
тежина. Индексот на телесната
маса (ИТМ) покажува дали ја
имате вистинската тежина за
својата висина. Вашиот ИТМ
треба да е под 25.

Ова се должи на поголемиот
ризик од дијабетес и висок
крвен притисок кај луѓето со
поголем индекс на телесната
маса.

ХРАНЕТЕ СЕ ЗДРАВО
Нема никакви тајни во врска
со здравата избалансирана
исхрана,
само
неколку
основни упатства за исхрана
кои треба да се запомнат.
За совети погледнете во
продолжение.
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ПРАКТИЧНА
ПОДДРШКА ЗА
ЗДРАВА ИСХРАНА
Пазарењето и готвењето можат
понекогаш да бидат тешки
доколку имате инвалидитет
или ниски примања.
1. Намалете го
внесувањето сол
Прекумерното внесување
сол може да доведе до
зголемување на крвниот
притисок, што претставува
голем ризик од мозочен удар.
Секојдневно, на
сите ни е потребно
мало количество
сол секој ден,
но само околу 1
грам (помалку
од четвртина
кафена лажичка).
Најголемо количество сол
потребно за еден ден е околу
една кафена лажичка (6 грама).
Кога готвите можете да го
намалите количеството сол
кое го користите во јадењето.
Обидете се да додавате зачини
за да го зајакнете вкусот.

Многу сол која ја јадеме се
крие во секојдневната храна,
вклучувајќи го и лебот,
житарките и преработеното
месо, како што е шунката.
Подготвените
оброци
и
готовото
јадење
често
содржат многу сол.
Важно!
Ако
имате
одредени
здравствени
проблеми,
како што се проблеми со
бубрезите, не јадете храна
која содржи многу сол без
претходна консултација со
Вашиот лекар.
2. Јадете помалку
маснотии
Исхраната со мало количество
маснотии може да помогне
при губењето тежина, што
го намалува ризикот од
мозочен удар. Можете да
си го намалите нивото на
холестерол тако што ќе јадете
помалку заситени масти
и ќе ги замените со мало
количество незаситени масти.
Меѓутоа, ако имате висок
холестерол, Вашиот лекар
мора да Ви даде совет и да Ви
препише терапија.
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Заситените масти често се
цврсти масти, како на пример
маргаринот.
Ќе ги сретнете и во храната
како сирење, колачи, мрсно
месо и колбаси, како и во
кокосовото и палминото масло.

Незаситените масти се
наоѓаат во маслото, како што
е маслиновото или соиното. Се
наоѓа и во масната риба како
лосос и сардина, и друга храна,
како кикирики, авокадо, орев
и семки.
Кога
готвите,
обидете се да
ги
замените
заситените
(тешките) масти
како маргаринот и кокосовото
масло со мало количество
маслиново масло и масло од
кикирики.

Намалете го внесувањето
шеќер
Ако внесувате премногу шеќер,
може да се здебелите, што го
зголемува ризикот од мозочен
удар и дијабетес тип 2.
Не би требало да јадете
повеќе од 7 коцки шеќер (30
грама) дневно. Не е толку
многу кога знаете дека една
лименка газиран сок може
да содржи повеќе од 9 коцки
шеќер.
Како и кај солта, многу шеќер
се крие во вообичаената
храна и тоа не само благата
– солените намирници како
печениот грав и доматниот
кечап може да содржат многу
шеќер.
3. Балансирана исхрана
Во текот на денот обидете се
да јадете по нешто од секоја
група хранливи намирници.
Домашната храна е најдобра
опција, затоа што е подготвена
од свежи состојки, а има
многу помалку маснотии, сол
и шеќер, отколку што има
готовата храна.
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Овошје и зеленчук:
Настојувајте да внесете по 5
порции дневно. Запомнете
дека се зема предвид и
конзервираното и замрзнатото
овошје и зеленчук. Определете
се за разнобоен зеленчук
на чинијата. Тие може да
сочинуваат приближно една
третина од храната секој ден.
Јаглени
хидрати
како
компирот, оризот, лебот и
тестенините може да бидат
една третина од она што
јадете.

Белковини
доаѓаат
од
посното месо, рибата и
јајцата. Белковините кои не се
од животинско потекло може
да се најдат во сувиот грав,
леќата и оревот.
Млечни намирници како
млеко, сирење и јогурт
обезбедуваат калциум за
да ги одржуваат коските
цврсти.
Одржувајте
ги
мастите на ниско ниво, така
што ќе избирате варијанти

од млечните намирници
со помалку масти. Масти
содржат најмногу калории
по грам, така што потребни
Ви се многу малку. Обидете
се да користите незаситени
масти како маслиново масло
наместо цврсти масти како
маргарин и кокосово масло.
4. Зголемете го
внесувањето растителни
влакна
Изборот на храна со многу
растителни влакна може
да помогне во губењето
на тежината, дијабетесот
и здравјето на срцето, што
може да го намали ризикот
од мозочен удар. Ако јадете
многу зеленчук и овошје, тоа
е одличен начин да добиете
повеќе растителни влакна.
Изберете интегрални житарки
како што се леб, тестенини и
ориз. Јадете ја лушпата кога
јадете компир и јаболко.
Овесот, оревот и семките исто
така може да го зголемат
Вашето секојдневно внесување
растителни влакна.
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Потешкотии со голтањето
по мозочен удар
Ако имате проблеми
со голтањето по
мозочниот
удар,
треба да добиете
помош од диететичар
како безбедно да се храните.
Диететичарот може да Ве
советува за тоа како да
подготвувате безбедна и
вкусна храна, а да учествувате
во семејните оброци.
Користење дрога
Можно е луѓето да користат
дрога без да знаат за ризикот
од мозочен удар. Дрогата,
како кокаин, може да го
зголеми ризикот од мозочен
удар за време на нејзиното
користење. Други видови како
канабис, хероин, кат исто така
се поврзани со зголемување
на ризикот и поголема стапка
на смртност од мозочен удар.

ДОПОЛНИТЕЛНА
ПОМОШ И
ИНФОРМАЦИИ
Здружението за борба против
мозочен удар „Мозочен удар“
како невладина, неполитичка
и непрофитна организација,
функционира од 2014 година и
претставува прво здружение од
ваков тип во Македонија. Целта
на Здружението „Мозочен
удар” е да делува превентивно
со цел да се намали бројот на
мозочните удари, да се залага
за подобрување на третманот
и рехабилитацијата со цел да
се редуцира инвалидитетот и
смртноста по мозочниот удар
како и да понуди поддршка и
помош на болните и нивните
семејства.
Здружение за борба против
мозочен удар „Мозочен
удар”
Адреса: ул. Партизанска
бр.55 6000 Охрид
Електронска пошта:
strokemk@gmail.com
Веб адреса:
www.mozocenudar.mk/
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БИДЕТЕ АКТИВНИ
КОЛКУ ШТО МОЖЕТЕ
ПОВЕЌЕ
Физичката активност може
да помогне во намалување
на ризикот од мозочен удар.
Движењето, исто така, може
да ѝ помогне на Вашата
емоционална благосостојба,
така
што
ослободува
хемикалиии
во
мозокот
кои влијаат врз тоа да се
чувствувате подобро.
Ако сте во можност да го
зголемите нивото на физичка
активност, тоа може да
влијае врз Вашето здравје
и добробит. За некои луѓе,
физичката активност може да
значи одење низ соба, а за
други значи приклучување на
некоја фитнес програма или
работа во дворот.
Активен, здрав
начин на живот
и лекување на
здравствените
проблеми, исто
така можат да помогнат во
намалување на ризикот од
болести на срцето, деменција
и рак.

КОНТРОЛИРАЈТЕ
ЈА СВОЈАТА
ЗДРАВСТВЕНА
СОСТОЈБА
Доколку имате една од
следниве здравствени состојби
поврзани со мозочен удар,
придржувајќи се на овој
третман можете да го намалите
ризикот.
Доколку сте имале мозочен
удар или ТИА, еден од
најдобрите
начини
да
го намалите ризикот од
друг мозочен удар е да се
придржувате кон терапијата за
Вашата здравствена состојба
која Ви ја препорачуваат
лекарите.

ВИСОК КРВЕН
ПРИТИСОК
Високиот крвен притисок игра
важна улога кај половината
од сите мозочни удари, така
што тој е најголем единечен
фактор за ризик од мозочен
удар.
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Што е тоа? Вашето срце пумпа
крв низ крвните садови. Кога
крвта премногу ќе ги притисне
зидовите на крвните садови,
тоа е познато како висок крвен
притисок. Уште се нарекува и
хипертензија.
Зошто тоа претставува
ризик?
Високиот крвен
притисок може да доведе
до тромбоза или крварење
во мозокот. Високиот крвен
притисок, исто така, го
зголемува ризикот од срцев
удар, деменција и откажување
на бубрезите.
Како да знам дека го имам?
Обично не постојат симптоми,
затоа редовно проверувајте го
крвниот притисок. Апаратот за
контрола на крвниот притисок
може да се купи во аптека.
Вашиот матичен лекар, исто
така, има апарат за мерење
крвен притисок во својата
ординација.

Што може да преземам
во врска со тоа? Ако се
дијагностицира
висок
крвен притисок, може да Ви
помогнат здрави промени во
начинот на живот, а можеби ќе
Ви биде потребно лекување.
Ако Ви советуваат да земете
апчиња, многу е важно
редовно да ги конзумирате.

АТРИЈАЛНА
ФИБРИЛАЦИЈА
(АФ)
Доколку имате нелекувана
артијална фибрилација (АФ),
ризикот од мозочен удар
се зголемува до пет пати, а
мозочниот удар може да биде
посериозен доколку имате
АФ.
Што е тоа? При АФ работењето
на срцето е неправилно и
може да биде неритмично и
невообичаено брзо.
Зошто тоа претставува
ризик? Може да се случи
срцето да не ја испразни
целосно крвта за време на
секое отчукување и тоа може
да создаде тромбоза на крвта
која останала. Тромбот може
да патува до мозокот и да
предизвика мозочен удар.
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Како да знам дека имам АФ?
Можеби ќе почувствувате
како срцето забрзано Ви чука,
но многумина немаат никакви
симптоми. Матичниот лекар
може да Ве прегледа и да
Ве испрати на понатамошни
тестирања.
Што може да преземам во
врска со тоа? Доколку имате
АФ и Вашиот матичен лекар
или медицинска сестра утврди
дека ризикот од мозочен удар
е висок, треба да добиете
антикоагулантно средство за
да го намалите ризикот од
мозочен удар. Важно е да се
продолжи со конзумирањето
антикоагуланси, за да се
намали ризикот од мозочен
удар.

ДИЈАБЕТЕС
Дијабетесот речиси
двојно го зголемува
ризикот од мозочен удар.
Што е тоа? Дијабетес значи
дека Вашето тело не може
правилно да го презема
шеќерот од крвта.
Зошто тоа претставува
ризик?
Премногу шеќер
во крвта може да доведе

до оштетување на крвните
садови и нервите. Ова го
зголемува ризикот од развој
на мозочен и срцев удар,
како и ампутација, слепило и
откажување на бубрезите.
Како да знам дека имам
дијабетес? Можно е да
немате никакви симптоми,
но дијабетесот може да
делува така што почесто
ќе сакате да мокрите и ќе
се чувствувате изморено и
жедно. Дијабетесот и преддијабетесот се потврдуваат со
тестирање на крвта.
Што може да преземам
во врска со тоа? Луѓето со
дијабетес тип 1, обично, треба
да се лечат со инсулин. Некои
луѓе со дијабетес тип 2 мора
да го променат начинот на
исхрана, додека на другите им
се потребни лекови или лечење
со инсулин. Лекувањето на
другите здравствени состојби
од кои можеби страдате и
здравиот начин на живот,
како што е намалувањето на
телесната тежина, може да Ви
помогнат во намалувањето на
ризикот од мозочен удар.
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ВИСОК
ХОЛЕСТЕРОЛ
Високото ниво холестерол
обично не покажува симптоми,
но е главна причина за појава
на ризик од мозочен удар.
Што е тоа? Холестеролот е
важна супстанција во нашите
тела, но ако ја имате премногу
во крвта, може да доведе до
болести на срцето и мозочен
удар.
Зошто тоа претставува
ризик? Прекумерно количество
холестерол во крвта може
да доведе до запушување и
стеснување на крвните садови
(артериосклероза). Тоа може
да доведе и до тромбоза и да
предизвика мозочен или срцев
удар.

Како да знам дека имам
висок
холестерол?
Тестирање на крвта кај
матичниот лекар.

Што може да преземам во
врска со тоа? Резултатите од
нивото на холестеролот може
да користат за пресметување
на ризикот од срцев или
мозочен удар. Ако е ризикот
висок, може да се обидете
да направите промени во
начинот на живот, како што
е намалувањето на телесната
тежина, да бидете поактивни
и поздраво да се храните.
Лековите наречени статини
често се даваат за висок
холестерол и се покажало
дека ја намалуваат шансата за
добивање мозочен удар.
Некои луѓе се родени со висок
холестерол. Ова е наследна
појава која се нарекува семејна
хиперхолестеролемија (СХ).
Може да доведе до смрт
на луѓето во 20-тите или
30-тите години, затоа е од
суштинско значење да се
тестирате, доколку знаете за
случаи на рана смрт од срцеви
болести или мозочен удар
во Вашето семејство. Може
да се лекува со лекарства
кои го намалуваат нивото на
холестерол.
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ОСТАНАТИ
ЗДРАВСТВЕНИ
СОСТОЈБИ ПОВРЗАНИ
СО МОЗОЧНИОТ УДАР
Српеста анемија
Четвртина од луѓето со српеста
анемија
(SCD)
добиваат
мозочен удар пред 45-тата
година. Таа, воглавно, влијае
на луѓето од африканско,
африканско-карипско, азиско
и медитеранско потекло. Го
зголемува ризикот од мозочен
удар, затоа што црвените
крвни зрнца ја менуваат
формата, зголемувајќи ја и
веројатноста дека ќе се појави
тромбоза.
Женска контрацепција и
хормонска терапија
Некои орални контрацептиви
и хормонска заменска терапија
(HRT) можат да предизвикаат
поголем ризик од мозочен
удар кај жените. Значи, треба
да ја земате оваа терапија само
ако имате многу мал ризик од
мозочен удар. Доколку имате
висок крвен притисок, мигрени
или претходно сте имале
тромбоза или мозочен удар,
можеби не сте вистинскиот
кандидат за оваа терапија.

Пушењето, прекумерната
тежина или ако имате повеќе
од 35 години, исто така, можат
да го зголемат ризикот од
мозочен удар додека земате
орални контрацептиви или
хормонска заменска терапија.
Ризикот од мозочен удар од
контрацепцијата
или хормонската
заменска терапија
е многу мал,
затоа ако сте
загрижени, немојте
да престанете со терапијата
додека не се посоветувате со
лекарот.
Распрашајте се за ризикот
и за најдоброт начин на
контрацепција или хормонска
терапија во Вашиот случај.
Стрес, анксиозност и
депресија
Ако сте под стрес, ако
патите од анксиозност или
депресија, може да бидете
изложени на поголем ризик
од мозочен удар. Не е познато
зошто е тоа така, но една од
причините може да биде тоа
што е потешко да се грижите
за здравјето доколку сте
депресивни или под голем
притисок.
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Обидете се да најдете
помош за емоционалните
проблеми од пријателите или
професионалците и размислете
за промените кои се однесуваат
на поздрав начин на живот,
кои би можеле да придонесат
за подобрување на Вашата
благосостојба.
Опструктивна ноќна апнеа
(OSA)
Пореметување на спиењето,
кое се нарекува опструктивна
ноќна апнеа (OSA), се
поврзува со мозочниот удар.
Таа го прекинува дишењето
за време на спиењето. Некои
луѓе со опструктивна апнеа
’рчат, но не сите. Можеби
често се будите ноќе, а се
чувствувате многу поспано за
време на денот. Разговарајте
со Вашиот лекар ако мислите
дека имате опструктивна
ноќна апнеа.

Како да го преконтролирате
своето здравје
Сите здравствени состојби
кои се овде наведени може да
се појават во кој било период
од животот. Значи, дури и ако
се чувствувате здраво, одете
на редовни здравствени
контроли. Ако сте загрижени
за своето здравје обратете се
кај лекар.

ОВА Е МОЗОЧЕН УДАР
Мозочниот удар е напад на
мозокот. Тој се случува кога
ќе се прекине снабдувањето
со крв на еден дел од мозокот
и ќе се уништат мозочните
клетки. Оштетувањето на
мозокот може да влијае
на начинот на кој телото
функционира. Исто така,
може да се смени начинот
на кој размислувате или се
чувствувате.
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Постојат два главни вида мозочен удар

1.Исхемичен: поради запушување
на крвните садови во мозокот
Исхемичниот често се
нарекува мозочен удар кој е
предизвикан од тромбоза

2.Хеморагичен: поради крварење
во или околу мозокот
Хеморагичниот мозочен удар се
нарекува мозочно крварење.
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ВООЧУВАЊЕ НА СИМПТОМИТЕ ЗА МОЗОЧЕН УДАР
Важно е да се знае како да се препознаат вообичаените симптоми
за мозочен удар кај себе или кај некого друг. Користењето на
тестот БРЗО е најдобариот начин за тоа.

ТЕСТОТ БРЗО
Брзо повикај 194:
Ако видите еден од овие три знака,
време е да повикате 194.

Раката е послаба:
Едната рака е послаба. Може ли личноста
да ги подигне двете раце и да ги задржи
во таа позиција?

Зборот е променет :

Говорот може да е променет. Може ли
личноста јасно да говори и да разбере се што
ќе кажете? Дали говорот е неразговетен?

Образот е искривен:
Дали лицето е искривено?
Дали е устата симетрична или не?
БРЗО помага во препознавањето на трите најчести симптоми на
мозочен удар или ТИА. Сепак, постојат и други знаци кои треба
сериозно да ги сфатите.
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Тие опфаќаат:

Ненадејна слабост или вкочанетост на едната
страна од телото, односно на раката и/или
ногата.

Тешко изнаоѓање зборови или отежнат говор

Нејасен, заматен вид или губење на видот на
едното или на двете очи

Ненадејно губење на меморијата или
збунетост, вртоглавица или ненадеен пад

Ненадејна, силна главоболка.

Мозочниот удар може да им се случи на сите, во кој било период
од животот. Секоја секунда се брои. Ако откриете кој било од
овие симптоми на мозочен удар, немојте да чекате. Веднаш
повикајте 194.
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ТИА ИЛИ МАЛ
МОЗОЧЕН УДАР

ТИА (транзиторна исхемична
атака) е исто што и мозочен
удар, освен што симптомите
траат кратко време, до 1 час.
За време на ТИА, крвниот сад
во мозокот се блокира, но по
кратко време сам се одзатнува.
Симптомите се исти како и во
случај на вистински мозочен
удар. Не постои начин да
дознаете дали некој има ТИА
или вистински мозочен удар
кога ќе се појават симптомите
за првпат, затоа не чекајте и
веднаш повикајте 194.

ИТЕН ТРЕТМАН НА
МОЗОЧЕН УДАР
Кога некој покажува знаци
на мозочен удар, треба да се
одведе во болница со возило
на итната помош. Од витално
значење е што побрзо да
се започне со третманот на
мозочниот удар. Во рок од
неколку часа од мозочниот
удар потребно е да се даваат
лекови за разбивање и
отстранување на тромбот,
затоа ако се сомневате
на мозочен удар, веднаш
повикајте 194.
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КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ ПОМОШ И
ИНФОРМАЦИИ

Здружение за борба против
мозочен удар „Мозочен
удар”

Лице за контакт:
Др. Маја Божиновска
Смическа

Адреса: ул. Партизанска
бр.55 6000 Охрид

Електронска пошта:
strokemk@gmail.com
Веб адреса:
www.mozocenudar.mk/

Заслуга: Stroke Association. Stroke здружението е водечка
добротворна организација во Велика Британија посветена
на борбата против мозочниот удар.

Stroke Association здружението е водечка добротворна организација
во Велика Британија посветена на борбата против мозочниот удар. Се
потпираме на донации за финансирање на истражувањето, чија цел
е спасување животи и услуги од витално значење за луѓето погодени
од мозочен удар. За повеќе информации повикајте ја нашата линија
за помош +44 303 3033 100 или посетете ја нашата веб-страница
stroke.org.uk. За повратни информации за нашите публикации пратете
електронска порака на адресата: feedback@stroke.org.uk.
Stroke здружението е регистрирано како добротворна организација
во Англија и Велс (број 211015) и Шкотска (SC037789). Регистрирано
е и во Северна Ирска (XT33805), Островот Мен (No945) и Џерси (NPO
369).
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