


JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO 

UDARU MOZGU
Aktywne działania, na które stać każdego 

Udar może przydarzyć się każdemu, bez względu na wiek, ale jest 
wiele działań, które można podjąć, aby sobie pomóc.



Stowarzyszenie Stroke nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które mogą 
pojawić się niniejszym tłumaczeniu lub konsekwencje z nich wynikające. 
Oryginalne informacje, które znajdują się w tej publikacji są aktualne na dzień 
ich opublikowania.

Należy pamiętać, że informacje tu zawarte nie zastąpią specjalistycznej porady 
dostosowanej do Twojej sytuacji. Staramy się dostarczać dokładnych i aktualnych 
treści, ale informacje mogą się z czasem zmieniać. W zakresie dozwolonym przez 
prawo Stowarzyszenie Stroke nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie 
informacji zawartych w niniejszej publikacji lub jakichkolwiek informacji od osób 
trzecich lub ze stron internetowych, z których korzysta lub do których odsyła.  .
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UDAR MÓZGU I TY 

Jestem zbyt 
młody/młoda by 
myśleć o udarze 
mózgu

Jedna czwarta udarów mózgu 
przydarza się osobom między 
18 a 65 rokiem życia, które 
mogą czuć się zdrowe i być w 
dobrej formie. 

Jestem seniorem lub 
mam problemy ze 
zdrowiem

Nigdy nie jest zbyt 
późno, by podjąć 

odpowiednie kroki, które 
zmniejszą ryzyko wystąpienia 
udaru. Na przykład zwiększenie 
aktywności fizycznej, zdrowe 
odżywianie czy, w przypadku 
istniejących problemów 
zdrowotnych, rozpoczęcie 
leczenia. 

Mam wysokie 
ciśnienie krwi

Wysokie ciśnienie krwi 
jest przyczyną prawie 
połowy wszystkich 
udarów.

Jestem palaczem

Rzucenie palenia jest 
jedną z najlepszych 

rzeczy, które możesz zrobić 
dla swojego zdrowia i swojej 
rodziny.

Mógłbym/mogłabym 
schudnąć

Nadwaga jest znakiem, że 
możesz być narażony/a na udar. 

Miałem/miałam 
udar mózgu lub TIA 
(przemijający atak 
niedokrwienny)

Jeśli doświadczyłeś/
łaś już udaru mózgu lub TIA, 
jesteś narażony/a na większe 
ryzyko. Ten przewodnik zawiera 
praktyczne porady, które 
pomogą Ci zmniejszyć ryzyko 
drugiego udaru, oraz podpowie 
gdzie otrzymać szerszą pomoc 
i wsparcie, byś nie czuł/a się 
osamotniony/a. 

Przejdź do następnej strony, 
aby dowiedzieć się więcej o 
udarze.
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UDAR MÓZGU ZMIENIA ŻYCIE 

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

Każdy może doświadczyć udaru 
mózgu. Leczenie udarów jest 
coraz efektywniejsze, jednak 
jest to nadal główna przyczyna 
niepełnosprawności na świecie. 

Każdego roku na świecie 
dochodzi do ponad 17 milionów 
udarów mózgu1

Wiedząc więcej o ryzyku 
wystąpienia udaru mózgu, 
możesz podjąć odpowiednie 
kroki, by je zmniejszyć. 

A jeśli znasz kogoś, kto może 
być w grupie wysokiego ryzyka, 
to dlaczego nie miałbyś mu 
przekazać jednego egzemplarza 
tego przewodnika?

Jeśli dotyczy Cię którakolwiek 
z tych sytuacji, to oznacza, 
że jesteś w grupie o 
podwyższonym ryzyku 
udaru. Mimo to nie martw 
się, ponieważ istnieje wiele 
sposobów na zmniejszenie 
ryzyka.
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TWOJE RYZYKO UDARU 

Kiedy lekarze używają 
słowa „ryzyko”, mają na 
myśli prawdopodobieństwo 
wystąpienia choroby. U każdego 
ryzyko udaru jest inne i zależy 
od indywidualnych czynników.

Czynniki ryzyka mogą dotyczyć 
Ciebie lub Twojego stylu życia, 
takich jak Twój wiek, choroby, 
które masz, oraz od tego, czy 
nadużywasz alkoholu i palisz 
papierosy.

GŁÓWNE CZYNNIKI 
RYZYKA UDARU MÓZGU

Wiek

Z wiekiem tętnice naturalnie 
stają się mniej elastyczne, co 
zwiększa prawdopodobieństwo 
ich zablokowania. Możesz 
podjąć działania, aby zmniejszyć 
ryzyko udaru w każdym wieku.

Problemy zdrowotne
Niektóre problemy zdrowotne 
zwiększają ryzyko udaru. 
Obejmują one:

Wysokie ciśnienie 
krwi

Migotanie 
przedsionków 
(niewłaściwa praca 
serca)

Cukrzycę i stan 
przedcukrzycowy

Wysoki poziom 
cholesterolu

Jeśli doświadczyłeś udaru 
lub TIA (tzw. małego udaru), 
istnieje zwiększone ryzyko 
wystąpienia ponownego udaru 
mózgu w przyszłości.
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Styl życia

Poziom ryzyka udaru mózgu 
może zwiększyć to, co robimy 
w życiu codziennym, w tym:

Palenie papierosów

Nadwaga

Nadużywanie alkoholu

Zbyt mała ilość ruchu

Niezdrowe odżywianie

Uwarunkowania rodzinne 

Predyspozycje do udaru mogą 
być dziedziczne, dlatego należy 
porozmawiać z lekarzem 
rodzinnym, jeśli w Twojej rodzinie 
wystąpił udar mózgu. Możesz 
potrzebować niektórych badań 
i ogólnej kontroli stanu zdrowia, 
a także porad dotyczących 
zmniejszenia ryzyka.

Aktywnie wpływaj na 
zmniejszenie ryzyka 

Możesz pomóc zmniejszyć 
ryzyko udaru, wybierając 
zdrowszy tryb życia. Niezależnie 
od tego, czy chodzi o dietę, 
poziom aktywności, palenie 
tytoniu czy nadużywanie 
alkoholu, nigdy nie jest za 
późno na zmianę.

ZWRÓĆ SIĘ PO 
INDYWIDUALNĄ PORADĘ

Pamiętaj, że ten przewodnik 
dostarcza jedynie ogólnych 
informacji. Zawsze należy 
zwrócić się do lekarza 
rodzinnego lub innego lekarza 
specjalisty po indywidualną 

poradę i 
konsultację 
w kwestii 
l e c z e n i a , 
które może 
być Ci 
potrzebne. 
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RZUĆ PALENIE

Palenie podwaja ryzyko śmierci 
z powodu udaru. Jednak w 
momencie, w którym rzucisz 
palenie, ryzyko udaru zaczyna 
natychmiast spadać. Jest wiele 
dobrych rzeczy, które możesz 
zrobić dla swojego zdrowia - 
rzucenie palenia jest jedną z 
najlepszych.

Na lokalnym rynku jest 
dostępnych wiele usług i 
produktów, które zmniejszają 
chęć sięgnięcia po papierosa 
np. gumy, plastry czy tabletki 
antynikotynowe zmniejszające 
chęć zapalenia. 

Poszukaj w internecie 
możliwych pomocy w rzucaniu 
palenia, które są dostępne w 
Twojej okolicy. 

OGRANICZ ALKOHOL
Jeśli regularnie nadużywasz 
alkoholu, zwiększasz ryzyko 
udaru.

SCHUDNIJ
Zbyt wysoka masa 
ciała zwiększa ryzyko 
udaru, a ryzyko jest tym 
większe im większa jest 
Twoja waga. Zbyt duża 
masa ciała wpływa 
na Twoje ciało na 
wiele sposobów, 
np. na zwiększenie 

ryzyka nadciśnienia i 
cukrzycy typu 2, które 

są powiązane z udarem 
mózgu. 

Jeśli obwód brzucha przekracza 
94 cm u mężczyzn lub 80 cm u 
kobiet, oznacza to nadwagę lub 
otyłość. BMI/indeks masy ciała 
wskazuje prawidłową masę 
ciała dla Twojego wzrostu. BMI 
nie powinno przekraczać 25, 
chociaż ludzie ciemnoskórzy z 
afrykańskich/karaibskich lub 
azjatyckich grup etnicznych 
powinni dążyć do BMI poniżej 
23. Wynika to ze większego 
ryzyka zachorowania na 
cukrzycę i nadciśnienie u osób 
o indeksie masy ciała.
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JEDZ ZDROWO

Nie ma żadnych złotych rad co 
do zdrowej, zbilansowanej diety, 
poza kilkoma podstawowymi 
zasadami żywienia, które 
należy zapamiętać. Wskazówki 
znajdziesz poniżej.

PRAKTYCZNE WSPARCIE 
ZDROWEGO ODŻYWIANIA
1. Zmniejsz ilość soli

Zbyt duża ilość soli może 
doprowadzić do podwyższenia 
ciśnienia krwi, co powoduje 
duże ryzyko wystąpienia udaru. 

Każdego dnia jest 
nam potrzebna mała 
ilość soli, zaledwie 
około jednego grama 
(mniej niż jedna 
czwarta łyżeczki). 
Maksymalna dzienna 
ilość spożywanej soli 
to jedna łyżeczka 
(6g). 

Podczas gotowania można 
zmniejszyć ilość soli dodawanej 
do potraw. Spróbuj dodawać 
przypraw, aby poprawić smak 
gotowanej potrawy.

Wiele soli, którą spożywamy, 
znajduje się w codziennych 
produktach, w tym w chlebie, 
zbożach i przetworzonym 
mięsie, takim jak szynka. 
Gotowe posiłki często mają 
wysoką zawartość soli.

Jeśli masz pewne problemy 
zdrowotne, takie jak 
problemy z nerkami, nie 
rozpoczynaj diety o bardzo 
niskiej zawartości soli 
bez uprzedniej rozmowy z 
lekarzem.

2. Jedz mniej tłuszczu

Dieta o niskiej zawartości 
tłuszczu może pomóc w 
redukcji masy ciała, co 
zmniejsza ryzyko udaru.

Możesz obniżyć poziom 
cholesterolu, spożywając 
mniej tłuszczów nasyconych i 
zastępując je niewielką ilością 
nienasyconego tłuszczu. 
Jednakże, jeśli pacjent ma 
wysoki poziom cholesterolu, 
powinien zwrócić się do 
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lekarza po poradę i zastosować 
odpowiednie leczenie.

Produkty, które zawierają 
tłuszcze nasycone, najczęściej 
w temperaturze pokojowej mają 
postać stałą, jak np. masło. 
Znajdziesz je także w żywności 
takiej jak ser, ciasta, tłuste 
mięso i kiełbaski, a także w 
oleju kokosowym i palmowym. 
Nienasycone tłuszcze to oleje 
takie jak oliwa z oliwek lub olej 
sojowy. Występują również w 
tłustych rybach, takich jak łosoś 
i sardynki, i innych produktach 

s p o ż y w c z y c h , 
takich jak 
orzeszki ziemne, 
a w o k a d o , 
orzechy włoskie 
i nasiona.

Zmniejsz spożycie cukru 

Jeśli spożywasz zbyt dużo 
cukru, możesz przytyć, a 
to powoduje zwiększenie 
ryzyka wystąpienia udaru oraz 
cukrzycy typu 2.

Nie należy spożywać więcej niż 
7 kostek cukru dziennie (30g). 
To nie jest zbyt wiele, jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że 
w puszce gazowanego napoju 
znajduje się ponad 9 kostek 
cukru.

Podobnie jak w przypadku 
soli, dużo cukru ukrywa się w 
codziennych produktach. I to 
nie tylko tych słodkich - słone 
potrawy, takie jak fasolka po 
bretońsku czy keczup, mogą 
mieć bardzo wysoką zawartość 
cukru.
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3. Zbilansowana dieta

W ciągu dnia próbuj jeść 
coś z każdej grupy żywności 
wymienionej poniżej. 

N a j c z ę ś c i e j  p o s i ł k i 
przygotowywane w domu są 
najlepszą z możliwości, dlatego 
że masz pewność, że zostały 
przyrządzone ze świeżych 
składników, mają także znacznie 
mniej tłuszczu, soli i cukru niż 
gotowe dania. 

Owoce i warzywa: spróbuj 
jeść pięć porcji dziennie. 
Pamiętaj, że mogą być to 
także konserwowe i mrożone 
owoce oraz warzywa. Dbaj o 
to, na Twoim talerzu znalazły 
się różnokolorowe warzywa. 
Owoce i warzywa powinny 
stanowić około jednej trzeciej 
wszystkich posiłków każdego 
dnia. 
Węglowodany takie jak 
ziemniaki, ryż, chleb i makaron 
mogą stanowić około jedną 
trzecią tego, co jesz.

Białko pochodzi z mięsa, ryb 
i jaj. Białko, które nie jest 
pochodzenia odzwierzęcego 
znajdziemy w fasoli, soczewicy 
oraz orzechach.
Produkty mleczne, takie jak 
mleko, sery i jogurty, zawierają 
wapń, który jest niezbędny 
dla mocnych kości. Staraja się 
wybierać produkty o niskiej 
zawartości tłuszczu.
Tłuszcze zawierają najwięcej 
kalorii w 1 gramie, więc nie 
ma potrzeby spożywania ich w 
większych ilościach. Postaraj 
się jeść więcej tłuszczów 
nienasyconych, takich jak oliwa 
z oliwek, zamiast tłuszczów 
nasyconych, takich jak masło 
czy olej kokosowy.
Zwiększ spożycie błonnika
Wybór produktów, które 
zawierają dużą ilość błonnika, 
może pomóc w pozbyciu się 
nadwagi, cukrzycy i utrzymaniu 
zdrowej pracy serca, co 
zmniejsza ryzyko udaru. Jeśli 
jesz dużo warzyw i owoców, 
to są one świetnym źródłem 
błonnika. Wybieraj produkty 
pełnoziarniste, takie jak chleb, 
makaron i ryż. Zjedz jabłka ze 
skórką i ziemniaki w łupince. 
Także owies, orzechy i nasiona 
zwiększają dzienne spożycie 
błonnika.
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Problemy z przełykaniem po 
udarze mózgu

Jeśli masz problem 
z przełykaniem 
po przebytym 
udarze mózgu, 
p o t r z e b u j e s z 
wsparcia dietetyka 

w kwestii bezpiecznego 
spożywania posiłków. Dietetyk 
poradzi Ci, w jaki sposób 
przygotować bezpieczne i 
smaczne jedzenie i móc jeść 
posiłki wraz z rodziną.

Zażywanie narkotyków

Ludzie zażywają nielegalne 
substancje odurzające bez 
wiedzy o ryzyku udaru. 
Substancje takie jak kokaina 
mogą zwiększyć ryzyko udaru 
jeszcze na kilka dni po ich 
użyciu. 

Inne, takie jak konopie 
indyjskie, heroina i khat 
(czuwaliczka jadalna), wiążą 
się również ze zwiększonym 
ryzykiem udaru i wyższym 
wskaźnikiem umieralności w 
jego następstwie.

WIĘCEJ INFORMACJI I 
POMOC

Więcej informacji na stronie 
www.fum.info.pl 
Infolinia:  605 647 600

BĄDŹ AKTYWNY NA 
TYLE, NA ILE MOŻESZ
Aktywność fizyczna zmniejsza 
ryzyko wystąpienia udaru mózgu. 
Ruch wyzwala uwalnianie 
substancji chemicznych do 
mózgu, które wpływają także 
na poprawę samopoczucia. 

Jeśli jesteś w stanie zwiększyć 
poziom aktywności fizycznej, 
może to wpłynąć na twoje 
zdrowie i samopoczucie. 
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Dla niektórych osób aktywność 
fizyczna będzie oznaczać 
chodzenie po pokoju, a dla 
innych będą to zajęcia fitness 
lub praca w ogródku.

Aktywny, zdrowy sposób 
życia i podjęcie się leczenia 
problemów zdrowotnych także 
mogą pomóc w zmniejszeniu 
ryzyka wystąpienia chorób 
serca, demencji i raka.  

KONTROLUJ SWÓJ 
STAN ZDROWIA

Jeśli występuje u Ciebie 
któryś z czynników 
bezpośrednio powiązanych z 
ryzykiem wystąpienia udaru 
mózgu, dzięki utrzymaniu 
dotychczasowego planu 
leczenia możesz zmniejszyć 
ryzyko.

Jeśli doświadczyłeś udaru 
mózgu lub TIA, jedną z 
najlepszych metod obniżenia 
poziomu ryzyka wystąpienia 
drugiego udaru jest trzymanie 
się swojego planu leczenia, 
który został zalecony przez 
lekarza. 

WYSOKIE CIŚNIENIE 
KRWI

Wysokie ciśnienie krwi  jest 
przyczyną wystąpienia prawie 
połowy udarów mózgu, zatem 
jest największym pojedynczym 
czynnikiem ryzyka wystąpienia 
udaru mózgu.

Co to jest? Twoje serce 
pompuje krew przez naczynia 
krwionośne. Kiedy krew 
zbyt mocno naciskana na 
ściany naczyń, nazywamy to 
wysokim ciśnieniem krwi lub 
nadciśnieniem.

Dlaczego stwarza ryzyko? 
Wysokie ciśnienie krwi może 
prowadzić do tworzenia się 
skrzepów lub krwawienia w 
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mózgu. Wysokie ciśnienie 
krwi może także zwiększać 
ryzyko zawału serca, demencji 
i niewydolności nerek.

Jak sprawdzić czy mam 
nadciśnienie? Zazwyczaj nie 
ma objawów, dlatego najlepiej 
regularnie mierzyć ciśnienie 
krwi. Przyrządy do mierzenia 
ciśnienia możesz kupić, a w 
większości aptek możesz także 
bezpłatnie zmierzyć ciśnienie. W 
poczekalni do Twojego lekarza 
rodzinnego także powinien być 
dostępny ciśnieniomierz. 

Co mogę z tym zrobić? 
Jeśli zdiagnozują u Ciebie 
wysokie ciśnienie krwi, może 
Ci pomóc zmiana stylu życia 
na zdrowszy, ale możliwe, że 
będziesz potrzebował/a także 
leczenia. Jeśli otrzymasz 
zalecenie zażywania leków, 
bardzo ważnym jest, by je brać 
regularnie. 

MIGOTANIE 
PRZEDSIONKÓW (AF)

Jeśli cierpisz na nieleczone 
migotanie przedsionków (AF), 
ryzyko udaru mózgu jest pięć 
razy większe, a udar może być 
poważniejszy, jeśli masz AF.

Co to jest? W AF praca serca 
jest nieprawidłowa i może być 
niezwykle szybka. 

Dlaczego AF stwarza ryzyko? 
Może się zdarzyć, że serce 
nie zdoła opróżnić się z krwi 
przy każdym uderzeniu i może 
powstać skrzep krwi. Skrzepy 
mogą dotrzeć do mózgu i 
spowodować udar. 

Jak poznać, czy mam AF? 
Możesz odczuwać szybkie 
kołatanie serca, jednak 
większość ludzi nie ma żadnych 
objawów. Lekarz rodzinny 
może Cię osłuchać i skierować 
na dalsze badania. 
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Co mogę z tym zrobić? Jeśli 
masz AF i Twój lekarz rodzinny 
lub pielęgniarka potwierdzą, że 
ryzyko wystąpienia udaru jest 
wysokie powinieneś otrzymać 
środki przeciwzakrzepowe, 
aby zmniejszyć ryzyko udaru. 
Ważne jest, aby kontynuować 
przyjmowanie leków 
przeciwzakrzepowych w celu 
zmniejszenia ryzyka udaru.

CUKRZYCA

Cukrzyca prawie dwukrotnie 
zwiększa ryzyko wystąpienia 
udaru mózgu.  

Co to znaczy? Cukrzyca 
oznacza, że Twoje ciało nie jest 
w utrzymywać odpowiedniego 
poziomu cukru we krwi. 

Dlaczego to powoduje ryzyko? 
Zbyt dużo cukru we krwi może 
doprowadzić do uszkodzenia 
naczyń krwionośnych i nerwów. 
To zwiększa ryzyko wystąpienia 
udaru mózgu i zawału serca, 
a także amputacji, ślepoty i 
niewydolności nerek. 

Skąd mam wiedzieć, czy 
mam cukrzycę? Nie musisz 
mieć żadnych objawów, ale 
cukrzyca może powodować 
konieczność częstszego 
oddawania moczu, a także 
odczucie dużego zmęczenia 
i pragnienia. Cukrzycę i stan 
przedcukrzycowy potwierdzą 
badania krwi. 

Co mogę z tym zrobić? Osoby 
z cukrzycą typu 1 zwykle 
wymagają leczenia insuliną. 
Niektóre osoby z cukrzycą 
typu 2 potrzebują jedynie 
zmiany diety, podczas gdy 
inne będą musiały zażywać 
odpowiednie leki lub insulinę. 
Podjęcie leczenia innych 
schorzeń oraz wybór zdrowego 
stylu życia, decyzja o utracie 
wagi – te działania wpłyną na 
zmniejszenie ryzyka udaru.

WYSOKI CHOLESTEROL

Wysoki poziom cholesterolu 
zwykle nie ma objawów, jednak 
jest on głównym czynnikiem 
powodującym wzrost ryzyka 
udaru.

Co to jest? Cholesterol jest 
ważną substancją w naszym 
ciele, jednak jeśli jest go zbyt 
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dużo we krwi, to może być 
przyczyną chorób serca oraz 
udaru.

Dlaczego powoduje ryzyko? 
Podwyższony cholesterol we 
krwi może doprowadzić do 
zatkania i zwężenia naczyń 
krwionośnych (miażdżycy). To 
natomiast może doprowadzić 
do powstania skrzepu i być 
bezpośrednią przyczyną udaru 
lub zawału serca.

Skąd mam wiedzieć, że mam 
wysoki cholesterol? Wykaże 
to badanie krwi zalecone przez 
lekarza rodzinnego.

Co mogę z tym zrobić? 
Wynik cholesterolu można 
wykorzystać do oszacowania 
ryzyka wystąpienia zawału 
serca i udaru mózgu. Jeśli 
ryzyko jest wysokie, możesz 
spróbować zmienić swój styl 
życia, schudnąć, być bardziej 
aktywnym i zdrowo się 
odżywiać. 

Leki zwane statynami są 
często podawane pacjentom 
z wysokim poziomem 
cholesterolu i wykazano, że 
zmniejszają one ryzyko udaru.

Niektóre osoby rodzą się 
z  wysok im poz iomem 
cholesterolu. Jest to choroba 
dziedziczna, określana jako 
hipercholesterolemia rodzinna 
(FH). Może powodować ona 
śmierć ludzi w wieku 20 lub 
30 lat, więc konieczne jest 
sprawdzenie, czy w Twojej 
rodzinie wystąpiły przypadki 
przedwczesnej śmierci z powodu 
choroby serca lub udaru. FH 
można leczyć za pomocą 
leków obniżających poziom 
cholesterolu.

INNE SCHORZENIA 
ZWIĄZANE Z UDAREM

Anemia sierpowata

Jedna czwarta osób, które 
cierpią na anemię sierpowatą 
doświadcza udaru przed 45 
rokiem życia. Anemia sierpowata 
dotyka głównie ludzi pochodzenia 
afrykańskiego, afrykańsko-
karaibskiego, azjatyckiego 
i  śródziemnomorskiego. 
Powoduje wzrost ryzyka 
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udaru, ponieważ czerwone 
krwinki zmieniają swój 
k s z t a ł t ,  z w i ę k s z a j ą c 
prawdopodobieństwo powstania 
skrzepu. 

Doustna antykoncepcja 
hormonalna oraz terapie 
hormonalne 

Niektóre doustne środki 
antykoncepcyjne i zastępcza 
terapia hormonalna (HTZ) 
mogą zwiększać ryzyko udaru u 
kobiet. Dlatego należy stosować 
tę terapię tylko w przypadku 
bardzo niskiego ryzyka udaru. 
Jeśli masz wysokie ciśnienie 
krwi, migreny lub zakrzepicę, 
czy też wystąpił już u Ciebie 
udar, najprawdopodobniej 
terapia hormonalna jest 
niewskazana. 

Jeśli stosujesz tabletki 
antykoncepcyjne lub HTZ, 
t palenie tytoniu, nadwaga 
lub wiek powyżej 35 lat, 
mogą również zwiększać 
ryzyko udaru. Ryzyko 
wystąpienia udaru mózgu z 
powodu zażywania tabletek 
antykoncepcyjnych lub terapii 
hormonalnej jest bardzo 
małe, dlatego jeśli pojawiły 
się u Ciebie wątpliwości, 
to nie zaprzestawaj terapii 
dopóki nie porozmawiasz z 
lekarzem. Zapytaj o ryzyko 
wystąpienia udaru i najlepszy 
sposób antykoncepcji lub 
terapii hormonalnej w Twoim 
przypadku.

Stres, lęk i depresja

Jeśli jesteś pod wpływem 
stresu, cierpisz z powodu 
lęków lub depresji, możesz 
być narażony naw zrost ryzyka 
wystąpienia udaru mózgu. 
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Nie wiadomo, dlaczego tak 
jest, ale jednym z powodów 
może być to, że trudno dbać 
o zdrowie, jeśli cierpi się 
na depresję lub jest się pod 
wpływem silnego stresu. 
Spróbuj znaleźć wsparcie w 
emocjonalnych problemach u 
przyjaciół i specjalistów, a także 
zastanów się nad wyborami, 
które dotyczą zdrowego stylu 
życia, które mogłyby poprawić 
Ci samopoczucie. 

Obturacyjny bezdech senny

Zaburzenia snu, które nazywane 
są obturacyjnym bezdechem 
sennym (OBS), wiążą się z 
udarem. Obturacyjny bezdech 
senny powoduje, że przestaje 
się oddychać podczas snu. 
Niektóre osoby z bezdechem 
chrapią, ale nie wszyscy. Być 
może często wstajesz w nocy 
i czujesz się bardzo śpiący w 
ciągu dnia. Porozmawiaj z 
lekarzem, jeśli uważasz, że 
możesz cierpieć na obturacyjny 
bezdech senny.

Jak skontrolować swoje 
zdrowie

Wszystkie wymienione 
tutaj problemy zdrowotne 
mogą wystąpić w dowolnym 
momencie, więc nawet 
jeśli czujesz się zdrowy, 
przeprowadzaj regularne 
badania kontrolne.

Jeśli martwisz się o swoje 
zdrowie, skontaktuj się z 
lekarzem.
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UDAR MÓZGU – CO TO JEST 

Udar to atak na mózg. Dochodzi do niego, gdy dopływ krwi do mózgu 
zostaje przerwany, a komórki mózgowe umierają. Uszkodzenie 
mózgu może wpływać na sposób działania organizmu. Może 
również zmienić sposób myślenia i samopoczucie. 

Istnieją dwa główne typy udarów:

Niedokrwienny: z powodu niedrożności 
naczynia krwionośnego, 

Krwotoczny: spowodowany wylewem 
krwi w lub wokół mózgu. 

Udar niedokrwienny jest często nazywany zawałem mózgu. 
Udar krwotoczny jest często nazywany wylewem.
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ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW UDARU MÓZGU

Ważnym jest, by wiedzieć, jak rozpoznać charakterystyczne 
objawów udaru mózgu u siebie lub drugiej osoby. Wykorzystanie 
testu CZAS jest najlepszym sposobem.

CZAS TEST

Jeśli zauważycie któryś z tych objawów, to czas, by wezwać pomoc. 

Ciężka noga / ręka 
Nie możesz swobodnie ruszać ręką lub 
nogą? 

Zaburzenia widzenia  
Widzisz niewyraźnie, podwójnie? 
Nie widzisz na jedno oko?

Asymetria twarzy  
Krzywo się uśmiechasz? 
Opada Ci powieka?

Spowolniona mowa  
Mówisz wolno, niewyraźnie? 
Nie potrafisz powiedzieć tego co chcesz? 
Nie rozumiesz tego co mówią inni?
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Test CZAS  pomaga w rozpoznaniu trzech najczęściej występujących 
objawów udaru. Poza tym istnieją także inne objawy, które zawsze 
trzeba brać na poważnie. 

Obejmują one: 

nagłe osłabienie lub drętwienie jednej strony 
ciała, w tym nogi, ręki lub stopy

trudności w znajdywaniu słów lub w mówieniu 
jasnymi zdaniami 

nagłe zaburzenia widzenia lub utrata widzenia 
w jednym oku lub obu oczach

nagły zanik pamięci lub dezorientacja, zawroty 
głowy lub nagły upadek.

nagły, ciężki ból głowy.
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Udar mózgu może się zdarzyć 
każdemu, w każdym wieku. 
Liczy się każda sekunda. Jeśli 
rozpoznasz którąkolwiek 
z oznak udaru, nie czekaj i 
natychmiast wezwij pomoc: 
112

TIA LUB MAŁY UDAR 
MÓZGU

TIA (przemijający atak 
niedokrwienny) to to samo, 
co udar mózgu, jednak jego 
objawy trwają krótko – do 
1 godziny. W przypadku TIA 
przepływ krwi w mózgu zostaje 
zablokowany, ale blokada 

samoczynnie się usuwa. 
Objawy są identyczne, jak w 
przypadku pełnego udaru.Nie 
ma możliwości rozróżnienia, 
czy dana osoba ma TIA czy udar 
mózgu podczas wystąpienia 
pierwszych objawów, dlatego 
nie czekaj i natychmiast wezwij 
pomoc:112. 

NATYCHMIASTOWE 
LECZENIE UDARU

Kiedy mamy podejrzenie 
wystąpienia udaru mózgu u 
danej osoby, karetka powinna 
natychmiast zawieść ją do 
szpitala. Niezwykle ważne 
jest to, by działania zostały 
podjęte tak szybko, jak to 
tylko możliwe. W ciągu kilku 
godzin od udaru konieczne 
jest podanie środków, które 
rozbijają i usuwają zakrzepy, 
więc jeśli masz podejrzenie 
udaru, natychmiast zadzwoń: 
112. 
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GDZIE OTRZYMAĆ POMOC I INFORMACJE  

Fundacja Udaru Mózgu jest  
organizacją pozarządową, 
której głównym celem jest 
pomoc chorym po udarze, ich 
rodzinom i opiekunom. Naszą 
misją są wszelkie działania 
w zakresie zapobiegania, 
rozpoznawanie i leczenia 
chorych po udarze mózgu. 
Działalność fundacji obejmuje 
również profilaktykę. Nasze 
publikacje na temat udaru, 
jego skutków i profilaktyki 
są cennym źródłem wiedzy 
dla ogółu społeczeństwa. 
Tworzymy kampanie społeczne 
mające na celu uświadomienie  
zagrożenia, które niesie ze 
sobą ta choroba, wykorzystując 
do tego nowoczesne środki 
masowego przekazu. 

Niesiemy bezpośrednią pomoc 
materialną i niematerialną 
chorym po udarze mózgu, ich 
rodziną oraz osobom z innymi 
schorzeniami neurologicznymi. 
Każdą osobę której pomagamy  
traktujemy indywidualnie 
i  staramy się jej  pomóc  na 
każdym etapie choroby.

Prowadzimy jedyną w Polsce 
infolinię dla chorych po udarze 
mózgu i ich opiekunów. Dzięki 
nieustannemu kontaktowi 
z pacjentami z całej Polski 
wiemy jak ważne jest wsparcie 
i pomoc dla osób po udarze. 

Więcej informacji na stronie 
www.fum.info.pl
Infolinia:  605 647 600



Stowarzyszenie Stroke jest wiodącą organizacją charytatywną w Wielkiej 
Brytanii zajmującą się wspieraniem osób w starciu z udarem mózgu. 
Nasze badania, które mają na celu ratowanie życia oraz świadczenia 
niezbędne dla osób dotkniętych udarem są finansowane z darowizn. 
Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń na naszą infolinię +44 303 3033 
100 lub odwiedź naszą stronę internetową stroke.org.uk. Aby uzyskać 
informacje zwrotne na temat naszych publikacji, wyślij e-mail na adres 
feedback@stroke.org.uk.

Stowarzyszenie Stroke jest zarejestrowane w Anglii i Walii jako 
organizacja dobroczynna  (numer 211015)  oraz w Szkocjii (SC037789). 
Zarejestrowane jest także w Irlandii. 

Ilustracje: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Studio Mzlaki, Beograd




