


DALŠÍ KROKY PO 
CeVNI PRIHODe MOZKOVe

 

Informace pro osoby, které utrpěly cévní 
mozkovou příhodu 



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.



1Další kroky po cévní příhodě mozkové

SNÍŽENÍ RIZIKA DALŠÍ 
CÉVNÍ MOZKOVÉ 

PŘÍHODY 

KDE ZÍSKAT POMOC A 
INFORMACE

UVNITŘ TÉTO PŘÍRUČKY NALEZNETE:

POCHOPENÍ CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

ZOTAVENÍ A 
REHABILITACE

PODPORA PO 
PROPUŠTĚNÍ Z 

NEMOCNICE

ÚŽIVAT SI ŽIVOT PO 
CÉVNÍ MOZKOVÉ 

PŘÍHODĚ
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JSME TU PRO VÁS

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

E-mail: scmp@volny.cz

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

www.sdruzenicmp.cz
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O VÁS

Po cévní příhodě mozkové 
potřebujete informace a 
podporu bez ohledu na to, že 
se už cítíte úplně zotaveně 
nebo máte invaliditu. Tato 
příručka poskytuje užitečné 
informace každému, kdo 
měl cévní mozkovou příhodu 
s informacemi, na koho se 
obrátit, pokud potřebujete 
pomoc.

POROZUMĚNÍ CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODĚ 

Cévní příhoda mozková 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. Ischemická je 
často nazvána cévní mozková příhoda způsobená 
sraženinou.

2. Hemoragická: 
v důsledku krvácení v mozku nebo kolem něj. 
Hemoragická cévní mozková příhoda se často 
nazývá krvácení.

Různé názvy pro hemoragickou cévní mozkovou příhodu

Hemoragická cévní příhoda mozková je někdy nazvána krvácení 
v mozku, subarachnoidální hemoragie nebo intracerebrální 
hemoragie.
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TIA nebo slabá mrtvice

TIA (Tranzitorní ischemická 
ataka) je stejná jako cévní 
mozková příhoda s tou 
výjimkou, že příznaky trvají 
jen krátkou dobu. U TIA se 
krevní céva v mozku zblokuje, 
ale blokáda se sama rozpustí. 
TIA je také známá jako slabá 
mrtvice, a někteří lidé ji 
považují za závrať. Nicméně, 
TIA je varovným signálem cévní 
mozkové příhody. 

NÁSLEDKY CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY 

Každá cévní příhoda mozková je 
odlišná. Účinky cévní mozkové 
příhody závisí na tom, kde v 
mozku se stane a jak velká část 
je poškozená. 

Některé důsledky cévní 
mozkové příhody:
Pohyb a rovnováha

Slabost podél jedné strany těla,

Problémy s rovnováhou a 
chůzí,

Potíže při používání nohou, 
chodidel, paží a rukou.

Další fyzické problémy

Problémy s polykáním,

Ztráta kontroly střev a 
močového měchýře,

Únava, která i po odpočinku 
zustává,

Bolesti svalů a kloubů.

Mýšlení a komunikace

Problémy s pamětí, koncentrací 
a řešením problémů,

Problémy řeči, porozumění, 
čtení a psaní,

Prostorové zanedbávání: 
nedostatek povědomí o věcech 
na jedné straně.
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Senzorické problémy:

Problémy se zrakem, včetně 
dvojitého vidění, vysoká 
citlivost na světlo a ztráty části 
zorného pole,

Necitlivost kůže a mražení 
(brnění).

SKRYTÉ NÁSLEDKY
Cévní příhoda mozková může 
mít "skryté" následky, jako jsou 
emocionální problémy a únava. 
Může se to stát i osobám, které 
po cévní mozkové příhodě nemají 
žádné jiné zdravotní problémy 
nebo poruchy.

Osobní příběh: únava

"Zavolal jsem pomocnou linku 
Stroke Helpline, protože jsem 
neměl energii. Žena na telefonní 
lince řekla: "No, to je normální." 
Byla to obrovská úleva." 

Richard, přežil cévní 
mozkovou příhodu.   

Afázie

Přibližně jedna třetina těch, kteří 
přežili cévní mozkovou příhodu, 
mají problém s mluvením, to 
se nazývá afázie. Často pochází 
z cévní mozkové příhody na 
levé straně mozku. Afázie 
může ovlivnit všechny aspekty 
jazyka, včetně řeči, čtení, psaní 
a porozumění řeči. Osoba se 
nestala méně inteligentní, ale 
má potíže s používáním jazyka.

Komunikační potíže mohou 
také vzniknout kvůli slabým 
svalům tváře, které způsobují 
nepřizpůsobenou řeč, a také 
problémy s pamětí a koncentrací.

Změny v chování
Chování některých lidí se mění. 
Mohou změnit své návyky a 
začít například pít čaj místo 
kávy. Někteří lidé začínají být 
velmi podrážděni nebo mluví a 
dělají věci bez přemýšlení.
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Mnohé následky cévní 
mozkové příhody jsou 
dočasné

Možná se budete cítit lépe v 
prvních dnech a týdnech po 
cévní mozkové příhodě. Některé 
následky trvají déle. Možná 
budete potřebovat rehabilitaci, 
abyste se zotavili.

EMOČNÍ NÁSLEDKY CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY 
Po cévní mozkové příhodě má 
mnoho lidí pocity jako šok, 
hněv, vinu a smutek. Je obvyklé, 
že po cévní mozkové příhodě 
mají emocionální problémy, 
jako jsou úzkost a deprese. 
Může být obtížné mluvit o svých 
pocitech, ale může pomoci 
mluvení s milovanou osobou 
nebo psychologem.

Emocionálnost

Někteří lidé považují za 
obtížné ovládat pocity po cévní 
mozkové příhodě. To se nazývá 
emocionalita. 

To znamená, že se můžete smát 
nebo neovladatelně plakat, 
někdy bez důvodu.

Osobní příběh: emocionalita

"Zvlášť, když jsem unavený, 
mohu se šíleně smát věcem, 
které nejsou tak zábavné - je to 
smích smíšený s pláčem, což je 
opravdu zvláštní věc."

Josh, přežil cévní 
mozkovou příhodu

DOPAD NA VZTAHY

Cévní příhoda mozková má 
vliv i na lidi v okolí. Blízcí lidé 
postižených cévní mozkovou 
příhodou často prožívají šok a 
strach. Vztah se může změnit 
a nemoc nebo invalidita mohou 
změnit roli členů rodiny.

Je těžké, aby vaši přátelé a 
rodina pochopili, čím procházíte, 
proto s nimi zkuste mluvit o 
tom, jak se cítíte, pokud je to 
možné.
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Mnoho lidí tvrdí, že cévní 
příhoda mozková ovlivnila jejich 
sexuální život. Může to být kvůli 
fyzickému a emocionálnímu 
vlivu cévní mozkové příhody. 
Často je těžké, aby o tom lidé 
mluvili, ale není důvod, byt kvůli 
tomu v rozpacích.

ZÍSKÁNÍ POMOCI

Nebojte se hledat pomoc pro 
emocionální, sexuální problémy 
a vztahy, včetně změny v chování. 
Navštivte svého lékaře nebo 
kontaktujte: 

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

E-mail: scmp@volny.cz

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

www.sdruzenicmp.cz
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Osobní příběh: deprese

"Neustále jsem přemýšlela:" 
Proč se mi to stalo? "a 
začala jsem být velmi, velmi 
deprimovaná. Téměř okamžitě 
jsem kontaktovala poradenské 
centrum."

Silija, přežila cévní 
mozkovou příhodu

ZOTAVENÍ A 
REHABILITACE

Po cévní mozkové příhodě, mozek 
a tělo potřebuje čas na vyléčení. 
V prvních týdnech se někteří lidé 
cítí velmi unavení a zmatení.

Každá osoba se zotavuje jinak. 
Někteří se zcela zotaví, ostatní 
budou mít zdravotní potíže nebo 
invaliditu.

Rychlost zotavení

Zotavení probíhá nejrychleji 
v prvních měsících. Po tomto 
období může být pokrok 
pomalejší. Stav lidí se však 
může i nadále zlepšovat po celé 
měsíce nebo roky.

Osobní příběh: zotavení

"Ještě se po 10 letech pomalu 
zotavuji.".

Alan, přežil cévní 
mozkovou příhodu

Neuroplasticita

Možná uslyšíte slovo 
neuroplasticita. To znamená, 
způsob jak se mozek může 
zotavit po poškození. Mozkové 
buňky nelze obnovit, ale mohou 
převládat i jiné části mozku. 
To znamená, že můžete znovu 
získat dovednosti, jako je chůze, 
řeč a nastolení rovnováhy. 
Tomuto procesu pomáhá, 
pokud provádíte rehabilitační 
cvičení.
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POROZUMĚNÍ REHABILITACI

Rehabilitace znamená, že 
se snažíte obnovit funkci 
co nejblíže normálu a 
přizpůsobujete se invaliditě. 
Zaměřuje se na to, abyste mohli 
vykonávat své obvyklé aktivity 
v každodenním životě a abyste  
mohli komunikovat, pohybovat 
se a být co nejvíce nezávislý.

Rehabilitiaci byste měli 
zahájit velmi brzy po cévní 
mozkové příhodě. Můžete 
začít v nemocnici a měli byste 
pokračovat doma, pokud je to 
nutné.

DRUHY REHABILITACE:

Pracovní terapie: Pomáhá vám znovu se seznámit s 
každodenními dovednostmi, jako je oblékání a pohyb.

Fyzioterapie: Pomáhá vám pohybovat 
se a udržovat rovnováhu. Posiluje svaly a 
zlepšuje pohyb, rovnováhu a koordinaci.

Řečová a jazyková terapie: může 
vám pomoci zlepšit řeč a také vám 
pomůže, abyste lehce jedli a pili.

Psychologické terapie: pomohou s emocionálními 
problémy a problémy s pamětí a myšlením.

Podpora diety: dietetik se stará, abyste dostali 
jídlo a nápoje, které potřebujete. Dietetik může 
pomoci, pokud je pro vás obtížné jíst.  
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Jak funguje rehabilitace?

Během rehabilitace pracujete 
s terapeuty. Terapeut provádí 
úplné posouzení a navrhuje 
léčbu, která vyhovuje vašim 
potřebám. Společně nastavíte 
cíle, které chcete dosáhnout. 
Vypracujete plány pro dosažení 
cílů. V závislosti na druhu terapie 
budete možná potřebovat 
cvičení. Můžete pracovat na 
budování vytrvalosti nebo se 
učit novými způsoby, jak něco 
udělat.

Rady pro rehabilitaci

Osoby, které přežily cévní 
mozkovou příhodu, nám říkají, 
že může být zapotřebí velkého 
úsilí a odhodlání pokračovat v 
rehabilitaci. Může to být velmi 
obtížná práce, a to jak fyzicky, 
tak i duševně, ale mnoho z nich 
považuje za užitečné udělat 
zásadní pokrok v řeči, chůzi a 
dalších klíčových dovednostech.

Tady osoby, které přežily 
mrtvici a profesionálové sdílejí 
rady o tom, jak zůstat pozitivní 
a motivovaní: 

Najděte si pomocníky

Cvičení může být 
velmi obtížná práce, 
takže vyhledejte 
pomoc členů rodiny 

nebo přátel. S pomocí ostatních 
lidí pro vás může být lehčí 
cvičit pravidelně a dosahnout 
úspěchu.

Zůstaňte pozitivní

Někteří, kteří utrpěli 
cévní mozkovou 
příhodu, říkají, že 

pozitivní stav může pomoci 
posunu v rehabilitaci.

Pokračujte v pohybu

Zkuste začlenit 
pohyby nebo cvičení 
do každodenních 
úkolů.

Stanovte cíle

Stanovení 
dosažitelných cílů vám 
dává pocit úspěchu, 
když je uskutečníte.
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Zaznamenejte pokrok

Pokud pravidelně 
zaznamenáváte své 
aktivity, umožní vám 
vidět, jak jste pokročili. 

Nejprve nebudete schopni 
podstoupit hodně rehabilitace. 
Když se budete cítit silnější, 
budete moci dělat víc. 

PODPORA PO 
PROPUŠTĚNÍ Z 
NEMOCNICE
Pokud jste byli v nemocnici po 
nějakou dobu, být doma vám 
přijde jako velká úleva. Ale pro 
některé lidi, kteří jdou domů, je 
děsivé.

Proces propuštění by vám 
měl poskytnout veškerou 
potřebnou podporu. Vy a vaše 
rodina také můžete být zapojeni 
do plánování propuštění.

Plán propuštění zahrnuje:

Rehabilitaci,

Lékařskou léčbu,

Péči doma,

Zařízení, které možná budete 
potřebovat,

Sledování.

PŘEDČASNĚ PODPOROVANÉ 
PROPUŠTĚNÍ

Možná budete schopni opustit 
nemocnici krátce po cévní 
mozkové příhodě, dokud se 
můžete přesunout z postele na 
židli a máte bezpečné domácí 
prostředí, do kterého můžete 
odejít. Rehabilitace pokračuje 
doma. 

Přehled vašich potřeb

Po asi 6 měsících, co opustíte 
nemocnici, byste měli 
zkontrolovat, jak jste postoupili. 
Tímto způsobem zajistíte 
skutečnou podporu pokud se 
vaše potřeby změnily. Obraťte 
se na svého praktického lékaře.
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LIDÉ, KTEŘÍ VÁS PODPORUJÍ, 
KDYŽ OPUSTÍTE NEMOCNICI

Váš praktický lékař je osoba, 
od které hledáte pomoc, pokud 
jde o zdravotní potíže nebo 
potřeby pro podporu.

Možná budete potřebovat 
podporu od terapeutů, 
jako jsou fyzioterapeuti a 
ergoterapeuti.

Možná v komunitě 
máte zdravotní sestru 
specializovanou na cévní 
mozkovou příhodu.

Možná máte sociálního 
pracovníka.

UBYTOVÁNÍ

Pokud jste po cévní mozkové 
příhodě invalidní, možná budete 
muset provést nějaké změny ve 
svém domově, abyste mohli žít 
nezávisle. To může znamenat 
úpravu koupelny nebo kuchyně. 
Někteří lidé potřebují najít nový 
domov s dodatečnou podporou. 
Váš sociální pracovník vám může 
pomoci, abyste zvážili možnosti. 

To může zahrnovat:

Chráněné bydlení: nezávislé 
bydlení s jistou pomocí, jako je 
asistent nebo varovný systém,

Podporované bydlení: může 
poskytovat základní osobní 
péči nebo péči o pacienta.

FINANČNÍ VLIV CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY 

Cévní mozková příhoda může 
mít velký finanční vliv na vás a 
vaši rodinu.

Pozastavení práce

Pokud pracujete, možná 
d o s t a n e t e  p r a c o v n í 
neschopnost během zotavení. 
Některé pojistné smlouvy 
zahrnují pojištění závažných 
onemocnění. 
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Možná budete mít možnost 
požádat o státní podporu, jako 
jsou například nemocenské 
dávky od státu a další podpory. 
Někteří lidé se cítí nervózní při 
hledání státní pomoci, ale ona 
existuje, aby pomohla všem, 
kteří ji potřebují.

Invalidita

Pokud jste invalidní, existuje 
stanovená pomoc, která je k 
dispozici, pro další informace, 
kontaktujte: 

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

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

Pečovatelé

Pokud máte neplaceného 
pečovatele více než 35 hodin 
týdně, může požádat o příspěvek 
na péči. Pokud je vám více než 
65 let a potřebujete někoho, kdo 
se bude o vás starat, můžete 
požádat o příspěvek na péči. 

Posouzení potřeb pro péči a 
podporu

Pokud jste invalidní po cévní 
mozkové příhodě, můžete 
potřebovat péči a podporu. Ta 
by měla zohlednit vaše potřeby 
péče a finanční náklady na 
péči. Hodnocení provádí místní 
sociální služby.

Úžívat si život po cévní 
mozkové příhodě      

Jak čas plyne, objevíte své 
osobní cíle, které chcete 
dosáhnout .  Zotavení  a 
rehabil itace mohou být 
dlouhodobým procesem, ale 
mnozí, kteří přežili, tvrdí, že 
naleznou nové způsoby, jak 
si po cévní mozkové příhodě 
užívají života.
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ZŮSTAŇTE ŠŤASTNÍ A 
ZDRAVÍ

Emocionální pohoda

Jedním ze 
způsobů, jak zlepšit 
emocionální pohodu, 
je fyzické cvičení. 
Cvičení uvolňuje 

chemické látky do mozku, které 
vás ovlivňují, abyste se cítili 
lépe.

Udržování kontaktu s přáteli a 
rodinou vám pomůže vyhnout 
se pocitu izolace.

Nepotlačujte emoce - zkuste o 
nich mluvit. Kreativní aktivity 
jako hudba a umění vám také 
umožňují vyjádřit své pocity.

Je obvyklé mít emoční problémy 
po cévní mozkové příhodě. 
Pokud máte problémy, jako je 
úzkost nebo deprese, požádejte 
o pomoc svého lékaře.

Mějte zajímavý život

Zúčastněte se aktivit, které 
máte rádi. Nastavte si výzvu 
vyzkoušením nových věcí a 
poznáváním nových lidí.

Můžete získat podporu od 
jiných lidí, kteří měli mozkovou 
příhodu. 

Kontaktujte

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

Sdružení CMP, Elišky Peškové 
17, 150 00 Praha 5, Česko 
E-mail: scmp@volny.cz 
Telefon: 
776 721 519, 777 610 827 (Mrs 
Gita Prokopenková and Mrs 
Drahuše Kolací) 
www.sdruzenicmp.cz

A dozvíte se, které nezávislé 
kluby jsou určeny pro lidi, kteří 
měli cévní mozkovou příhodu 
ve vaší zemi. Jít do skupiny vám 
může dát nový smysl, naplnění 
a umožnit vám vytvořit nová 
přátelství.
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PRÁCE 
Zákon o rovnosti chrání osoby 
se invaliditou v práci a váš 
zaměstnavatel je povinen vám 
pomáhat zůstat v práci, pokud 
je to možné. Máte nárok na 
dávky a jinou podporu, které 
vám pomohou vrátit se zpět do 
práce.

Expertní zobrazení: práce

"Měli jsme lidi, kteří se po 
mrtvici vrátili do práce dokonce 
i se závažnými problémy po 
cévní mozkové příhodě - oni 
jsou neuvěřitelní."

Colin, poradce pro cévní 
mozkovou příhodu

ŘÍZENÍ A POHYB

Nějakou dobu po cévní 
mozkové příhodě nebo TIA 
(slabé mrtvici) nejste způsobilí 
řídit auto nebo motocykl. Dříve 
než začnete znovu řídit, musíte 
se přihlásit  na Obecním úřadu 
obcí s rozšířenou působností, 
pokud je vaše jízdní schopnost 
ovlivněna cévní mozkovou 
příhodou. Pokud jste měli 
nějaký druh operace mozku, 
musíte okamžitě informovat 
Obecní úřad obcí s rozšířenou 
působností.

Pokud jste řidič městského 
nebo meziměstského autobusu 
nebo kamionu, musíte oznamit 
Obecnímu úřadu obcí s 
rozšířenou působností, jakmile 
dojde k cévní mozkové příhodě 
nebo TIA.

Program nálepky pro osoby 
s invaliditou vám pomáhá 
snadněji se pohybovat a 
umožňuje parkování na 
vhodných místech.

Místní rady mají programy 
komunitních dopravních služeb 
a pokud jste držitelem průkazu 
mimořádných výhod, můžete 
levněji cestovat v železniční 
dopravě.
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SNÍŽENÍ RIZIKA DALŠÍ 
CÉVNÍ MOZKOVÉ 
PŘÍHODY 

Každý má jiné riziko cévní 
mozkové příhody, což závisí 
na těle a životním stylu. Hlavní 
rizikové faktory cévní mozkové 
příhody jsou:

1. Věk 

Když stárnete, vaše 
tepny se přirozeně 
stanou méně 
pružnými, což zvyšuje 
pravděpodobnost, že 
se zablokují. 

2. Zdravotní problémy

Některé zdravotní problémy 
zvyšují riziko cévní mozkové 
příhody. 

TIA a cévní příhoda mozková: 
pokud jste měli TIA (slabá 
mrtvice), znamená to, že máte 
vyšší riziko další cévní mozkové 
příhody. 

Můžete však přijmout opatření 
ke snížení rizika.

Jiné stavy, které zvyšují riziko 
cévní mozkové příhody, jsou:

Vysoký krevní tlak,

Atriální fibrilace 
(nepravidelný srdeční 
tep),

Diabetes,

Vysoký cholesterol.

3. Životní styl

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

Kouření,

Nadváha,

Příliš mnoho alkoholu,

Nedostatečné cvičení,

Nezdravé stravování.
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4. Rodinná historie

Cévní příhoda mozková může 
být zděděna. Pokud máte v 
rodinné anamnéze cévní mozkové 
příhody, je vyšší pravděpodobnost 
výskytu cévní mozkové příhody 
i u vás. 

5. Etnikum 

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

SNIŽOVÁNÍ RIZIKA CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY 

Je důležité, abyste se zeptali 
na svého praktického lékaře, 
aby vám vysvětlil více o riziku 
cévní mozkové příhody  ve 
vašem případě, abyste vědeli, 
jaké kroky můžete podniknout, 
abyste snížili riziko.

Když vám bude diagnostikována 
cévní příhoda mozková nebo 
TIA (slabá mrtvice), lékaři se 
pokusí zjistit, co je způsobilo. 
Poskytnou vám léčbu, která 
snižuje možnost vzniku 
další cévní mozkové příhody. 
Například pokud máte vysoký 
krevní tlak, naordinují vám 
terapii ke zvládnutí vysokého 
tlaku, což současně snižuje 
riziko cévní mozkové příhody.

Celkově, asi jeden ze čtyř 
lidí má další cévní mozkovou 
příhodu během pěti let. Druhá 
cévní mozková příhoda se 
pravděpodobně vyskytne 
během prvních 30 dnů. 

Proto je důležité užívát léčbu, 
kterou jste dostali. Důležité 
je také dlouhodobé užívání 
léčby, abyste snížili riziko na co 
nejmenší úrovně. 



18 Další kroky po cévní příhodě mozkové

Víme, že asi 90 % cévních 
mozkových příhod souvisí 
se zdravotním stavem, který 
lze léčit, nebo faktorem, 
vztahujícím se ke “stylu života” 
jako je kouření. Pokud víte, 
že máte některé z rizikových 
faktorů, které jsme zde 
uvedli, můžete snížit riziko 
následujícími léčebnými 
postupy a podniknout kroky k 
zdravému životnímu stylu.

Jednání s nejistotou 

Nejistota je součástí cévní 
mozkové příhody. Mnoho lidí 
se stará o budoucnost. Tato 
obava může vést k úzkosti a 
depresi. Pokud se cítíte příliš 
znepokojení, kontaktujte 
svého praktického lékaře nebo 
kontaktujte 

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

Sdružení CMP, Elišky Peškové 
17, 150 00 Praha 5, Česko 
E-mail: scmp@volny.cz 
Telefon: 
776 721 519, 777 610 827 (Mrs 
Gita Prokopenková and Mrs 
Drahuše Kolací) 
www.sdruzenicmp.cz

KROKY, KTERÉ MŮŽETE 
PODNIKNOUT

Váš praktický lékař vám může 
poskytnout nápady a podporu 
při snižování rizika. Jedním z 
nejlepších způsobů, jak snížit 
riziko cévní příhody mozkové, 
je léčba zdravotních stavů 
spojených s cévní mozkovou 
příhodou.

Po ischemické cévní mozkové 
příhody nebo TIA (slabá 
mrtvice): antiagregační léky 
snižují riziko formování další 
sraženiny tím, že způsobují, aby 
krev byla méně hustá.

Vysoký krevní tlak:
Existuje několik různých druhů 
léků na vysoký krevní tlak.
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Možná jste slyšeli o diuretikách, 
blokátorech kalciových kanálů, 
inhibitorech ACE a beta 
blokátorech. Kroky týkající 
se zdravého životního stylu 
zahrnují odvykání kouření, 
snížený příjem alkoholu a více 
fyzické aktivity.

Atriální fibrilace 
(nepravidelný srdeční tep): 

Řada léků může být použita k 
obnovení normálního srdečního 
rytmu nebo kontrole srdečního 
tepu. Antikoagulanty mohou být 
použity ke snížení rizika tvorby 
sraženin. Někdy se používá 
chirurgický zákrok k obnovení 
normálních rytmů. 

Diabetes: 

Léčba může zahrnovat léky 
na kontrolu hladiny cukru v 
krvi a injekce inzulínu. Zdravé 
stravování, hubnutí a cvičení 
vám pomohou řídit hladinu 
cukru v krvi. 

Lidé s diabetem musí mít 
pravidelné vyšetření, včetně 
kontroly krevního cukru, zdraví 
očí a nohou.

Vysoký cholesterol:

Statiny jsou hlavním typem 
léků používaných ke snížení 
hladiny cholesterolu v krvi. 
Zdravá výživa, cvičení a redukce 
kouření mohou také pomoci 
snížit hladinu cholesterolu.

Nezapomeňte, nepřerušujte 
léčbu, dokud nepromluvíte se 
svým praktickým lékařem.

KROKY KE ZDRAVÉMU 
ŽIVOTNÍMU STYLU

Fyzická aktivita a 
dobrá výživa snižují 
riziko další cévní 
mozkové příhody. 
Zdravý životní styl 
vám může pomoci 

při zvládání stavů, jako je 
vysoký krevní tlak, diabetes 
a vysoký cholesterol, což v 
důsledku snižuje riziko cévní 
mozkové příhody. 
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Kroky, jako jsou příjem zdravých 
potravin, odvykání kouření, 
snížený příjmu alkoholu a více 
fyzické aktivity, mohou pomoci 
ke snížení rizika. 
Přestaňte kouřit
Kouření zdvojnásobuje riziko 
úmrtí v důsledku cévní mozkové 
příhody, takže je vhodné 
hledat radu, abyste přestali 
kouřit. Avšak v okamžiku, 
kdy přestanete kouřit, začne 
okamžitě klesat riziko cévní 
mozkové příhody.  
Dobrá výživa

Jezte spoustu zeleniny a ovoce 
a domácího jídla, pokud můžete, 
protože má obvykle méně tuku 
a soli než hotová jídla a slané 
snacky. Nižší příjem soli může 
pomoci ke kontrole krevního 
tlaku a snížení příjmu tuku 
může pomoci při hubnutí. 

Dejte se do pohybu co nejvíc
Dejte se do pohybu kolik můžete. 
Zkuste chodit půl hodiny 
denně, pokud můžete. Chůze 
půl hodiny denně může snížit 
riziko cévní mozkové příhody 
o polovinu. Pokud můžete, 
zkuste se stále pohybovat po 
domě. Procházení po místnosti 
každých 20 minut může snížit 
riziko cévní mozkové příhody.

Osobní příběh: aktivujte se!

"Malý pohyb vás může odvést 
daleko. Dělejte věci, které 
můžete udělat kolem domu, 
jděte na procházku."

Michael, přežil cévní 
mozkovou příhodu

Pijte méně alkoholu
Pokud pijete méně alkoholu, 
můžete snížit riziko cévní 
mozkové příhody. Ve Spojeném 
království vláda doporučuje, 
za účelem udržení nízkého 
zdravotního rizika alkoholu, 
abyste nepili vice než 14 
jednotek týdně. Hranice je 
stejná pro muže i ženy.
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Řízení hmotnosti 
Udržení zdravé váhy snižuje 
riziko cévní mozkové příhody. 
Úbytek váhy vám může také 
pomoci, abyste kontrolovali 
vysoký krevní tlak a hladinu 
cukru v krvi, pokud máte 
diabetes.

Začněte
Navštivte svého lékaře pro 
praktické rady, jak provést 
zdravé změny ve životním stylu, 
stejně jako individuální pomoc 
při odvykání kouření, při úbytku 
váhy a při snižování příjmu 
alkoholu.

POZOROVÁNÍ PŘÍZNAKŮ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 
Je důležité vědět, jak rozpoznat časné 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.
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FAST test pomáhá identifikovat tři nejčastější symptomy cévní 
mozkové příhody. Existují však další znaky, které byste měli vždy 
brát vážně.  

Patří sem:

Náhlá slabost nebo necitlivost jedné straně těla, 
včetně nohou, paží nebo chodidla,

Potíže při hledání slov nebo projevů v jasných větách,

Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku na jednom 
oku nebo na obou očích,

Náhlá ztráta paměti nebo zmatenosti, závratě nebo 
náhlý pád,

Náhlá, silná bolest hlavy.

Cévní mozková příhoda se může stát každému, v 
jakémkoli věku. Každá vteřina se počítá. Pokud 
objevíte některou z těchto příznaků mozkové 
příhody, nečekejte. Okamžitě zavolejte 155.

Co dělat, pokud se symptomy objevily před více než 24 
hodinami

Pokud jste měli závrať, která mohla být TIA (slabá mrtvice) více než 
před jedním dnem, zavolejte praktického lékaře a požádejte o naléhavé 
vyšetření. Můžete také navštívit nejbližší pohotovostní službu. TIA 
je hlavním varováním cévní mozkové příhody. Proto je nutné dostat 
lékařskou pomoc, i když se TIA vyskytla před nějakou dobou.
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DIAGNOSTIKA CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 
A JEJÍCH PŘÍČIN

Cévní mozková příhoda se 
diagnostikuje vyšetřením a 
skenováním mozku. To ukazuje 
druh cévní mozkové příhody a 
kde je v mozku.

Pokud je cévní mozková 
příhoda způsobena sraženinou, 
skenování a další testy se 
používají, aby se objevilo, 
pochází-li z vnitřku mozku nebo 
ze srdce.

Pokud je cévní mozková 
příhoda způsobena krvácením, 
skenování může ukázat, pokud 
existuje problém s krevními 
cévami v mozku.

Druhy skenování:

Výpočetní tomografie (CT),

Magnetická rezonance (MRI).  

Další testy a kontroly

EKG (elektrokardiogram): 
kontroluje srdeční frekvenci,   

Doppler ultrazvukové: 
kontroluje ucpání krčních 
tepen,    

Měření krevního tlaku.        

Krevní test se používá ke 
kontrole

Srážlivosti krve,

Krevního cukru,

Hladiny cholesterolu.
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AKUTNÍ LÉČBA CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Léčba cévní mozkové příhody 
má za cíl obnovit dodávání 
krve do mozku. To může 
zastavit další poškození mozku. 
Někdy to může znamenat, že 
se příznaky zlepšují nebo se 
nezhoršují.

Pokud máte v mozku krevní 
sraženinu, někdy se lékaři 
pokusí odstranit to pomocí 
léků, které mají za cíl rozpuštění 
krevní sraženiny (trombolýza). 
Trombektomie je léčba, kdy se 
sraženina vytáhne z mozku. Je 
k dispozici pouze v malém počtu 
nemocnic ve Velké Británii. 

Pokud máte krvácení v mozku, 
lékaři mohou operovat, aby 
zastavili krvácení nebo snížili 
tlak v mozku. Dostanete také 
léky na kontrolu krevního tlaku.

LÉČBA, KTERÁ ZABRÁNÍ 
DALŠÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ 
PŘÍHODY

V nemocnici se lékaři snaží 
zastavit další příhodu. Někdy 
užívají operaci k odstranění 
blokády v krčních tepnách 
(karotické  arterie).

Používají léky ke snížení 
krevního tlaku a snížení hladiny 
cholesterolu v krvi. Používají 
také léky k zastavení tvorby 
krevních sraženin. Ty obsahují 
antiagregační léky, které fungují 
tak, aby vaše krev byla méně 
hustá. Antikoagulancia také 
snižují riziko tvorby sraženin.
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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

E-mail: scmp@volny.cz

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

www.sdruzenicmp.cz

Zásluha: Stroke Association 2018. Duplikoval Stroke Aliance pro 
Evropu s laskavým dovolením sdružení Stroke. Zakázáno použití 
pro komerční účely bez dovolení.



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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