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Po udarze potrzebujesz wsparcia i 
informacji, niezależnie od tego, czy 
wróciłeś w pełni do zdrowia czy nie. 
Niniejszy przewodnik zawiera przydatne 
informacje dla osób po udarze i wskazuje, 
gdzie można zwrócić się o pomoc. 

Spis treści

Służymy pomocą
Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc na naszą 
infolinię pod numer: 0303 3033 100, wysyłając 
e-maila na adres: info@stroke.org.uk lub na 
stronie stroke.org.uk.

The Polish language version is made possible by 
the kind generosity of 45. Bal Polski.
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Co to jest udar?
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Do udaru mózgu dochodzi wówczas, gdy dopływ krwi do 
części mózgu zostaje odcięty, co powoduje obumarcie 
komórek mózgowych. Uszkodzenie mózgu może wpłynąć na 
funkcjonowanie organizmu. Może też zmienić sposób myślenia i 
odczuwania. 

Rozróżniamy dwa główne rodzaje udaru mózgu:

Co to jest udar?

Udar niedokrwienny jest często nazywany zatorem.

Natomiast udar krwotoczny wylewem.

1. udar niedokrwienny: 2. udar krwotoczny: 

spowodowany 
zablokowaniem naczynia 
krwionośnego

spowodowany 
krwotokiem w mózgu lub 
wokół niego.
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Różne określenia na udar krwotoczny  

Udar krwotoczny jest czasami nazywany krwotokiem 
mózgu, krwotokiem podpajęczynówkowym lub krwotokiem 
śródmózgowym. 

TIA or mini-stroke 

Przejściowy napad niedokrwienny (TIA) jest udarem, którego 
objawy utrzymują się przez krótki okres czasu. W przypadku 
wystąpienia TIA, naczynie krwionośne w mózgu zostaje 
zablokowane, po czym samoczynnie się odblokowuje. TIA 
jest nazywany również małym udarem, aczkolwiek należy go 
traktować jako istotny znak ostrzegawczy. 

Na stronie 36 dowiesz się jakie są objawy udaru i TIA.
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Skutki udaru
Każdy przypadek udaru jest inny.  Skutki udaru uzależnione są 
od tego w której części mózgu do niego dochodzi i jak duży jest 
obszar uszkodzenia mózgu. 

Niektóre skutki udaru:

Ruch i równowaga 
 
• Porażenie jednej strony ciała
• Problem z utrzymaniem równowagi i chodzeniem 
• Niedowład nóg, stóp, rąk lub dłoni.

Inne objawy fizyczne

• Trudności z przełykaniem
• Niekontrolowanie pracy jelit i pęcherza moczowego
• Zmęczenie, które nie mija po odpoczynku
• Bóle mięśni i stawów.

Procesy myślowe i komunikowanie się

• Zaburzenia pamięci, problemy z koncentracją i 
rozwiązywaniem problemów

• Trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem
• Zaburzenia przestrzenne: niezauważanie rzeczy po jednej 

stronie ciała.

Problemy natury sensorycznej

• Problem ze wzrokiem, m.in: podwójne widzenie, 
nadwrażliwość na światło, utrata części pola widzenia

• Drętwienie skóry i mrowienie.
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Niewidoczne skutki

Udar ma również “niewidoczne” skutki, w postaci problemów 
emocjonalnych i zmęczenia. Tego typu skutki mogą wystąpić u 
osób, które po udarze nie mają żadnych widocznych kłopotów 
zdrowotnych. 

Przykład z życia: zmęczenie

“ Zadzwoniłem na Infolinię z desperacji, 
ponieważ w ogóle nie miałem siły. Pani 
obsługująca Infolinię, powiedziała: „To 
zupełnie normalne”. Po usłyszeniu tych słów, 
poczułem ogromną ulgę.” 

Richard, po udarze
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Afazja

U jednej trzeciej osób po udarze mózgu występuje 
zaburzenie mowy zwane afazją. Często powiązane 
jest to z udarem w lewej półkuli mózgu. Afazja może 
wpływać na wszystkie aspekty języka, w tym na 
mowę, czytanie, pisanie oraz na rozumienie mowy. 
Nie znaczy to, że osoba staje się mniej inteligentna, 
lecz oznacza trudności z używaniem mowy.  

Przyczyną trudności w porozumiewaniu się mogą 
być również słabe mięśnie twarzy, w wyniku czego 
mowa jest niewyraźna oraz zaburzenia pamięci i 
koncentracji.

Zmiany w zachowaniu
 
Zachowanie niektórych osób po udarze zmienia się. Może się 
to przejawiać zmianą przyzwyczajeń – ktoś zaczyna pić herbatę 
zamiast kawy. Niektóre osoby stają się bardzo drażliwe lub 
mówią i robią rzeczy bez zastanowienia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: 
stroke.org.uk. 

Wiele skutków udaru jest przejściowych

Niektóre skutki udaru ustępują po kilku dniach lub tygodniach. 
Niektóre utrzymują się dłużej. Czasami będzie konieczne 
zastosowanie rehabilitacji, aby przyspieszyć powrót do zdrowia. 



Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

9Udar – i co dalej?

Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Przykład z życia: nadwrażliwość

“ Zwykle, kiedy jestem zmęczony, śmieję się z 
rzeczy, które wcale nie są śmieszne – jest to 
śmiech poprzez łzy. Naprawdę jest to bardzo 
dziwne zjawisko.”
Josh, po udarze

Nadwrażliwość emocjonalna

Niektóre osoby po udarze mają trudności z kontrolowaniem 
swoich emocji, nazywane jest to nadwrażliwością emocjonalną. 
Oznacza to, że czasami bez powodu osoba taka wybucha 
śmiechem lub płaczem.

Objawy emocjonalne 
W wyniku udaru u wielu osób pojawia się uczucie szoku, 
złości, winy oraz smutku. Często występują problemy natury 
emocjonalnej, takie jak niepokój i depresja. Chociaż trudno 
mówić o swoich uczuciach, rozmowa z osobą bliską lub 
psychologiem może bardzo pomóc. 
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Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Wpływ na związki partnerskie

Udar mózgu ma wpływ na ludzi wokół ciebie. Często są 
zmartwieni i są w szoku. Udar może zmienić twój związek, a 
choroba i niepełnosprawność może zamienić role spełniane przez 
poszczególnych członków rodziny. 

Twoi znajomi i rodzina mogą nie rozumieć przez co przechodzisz, 
dlatego jeśli możesz staraj się rozmawiać z nimi na temat tego jak 
się czujesz. 

Wiele osób mówi, że udar wpłynął na ich pożycie seksualne. Może 
to wynikać z fizycznych i emocjonalnych skutków udaru. Ludziom 
często trudno jest mówić o swoich problemach, ale nie należy się 
ich wstydzić.

Szukanie pomocy  

Nie bój się szukać pomocy w przypadku problemów natury 
emocjonalnej, seksualnej i dotyczących związku partnerskiego, 
w tym problemów związanych ze zmianami w zachowaniu. 
Zwróć się o pomoc do swojego lekarza rodzinnego lub zadzwoń 
na naszą Infolinię pod numer: 0303 3033 100.

Przykład z życia: depresja

“ Cały czas myślałam, dlaczego mi się to 
przytrafiło? Byłam coraz bardziej przygnębiona. 
Prawie od razu skierowano mnie na terapię.” 

Celia, po udarze
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Powrót do zdrowia 
i rehabilitacja 
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Po udarze, organizm i mózg potrzebują czasu, aby wrócić do 
zdrowia. Przez pierwsze kilka tygodni, niektóre osoby czują się 
bardzo zmęczone i zdezorientowane. 

U każdego powrót do zdrowia wygląda inaczej. Niektórym 
osobom udaje się w pełni wrócić do zdrowia. Niektórzy 
będą borykać się z problemami zdrowotnymi lub 
niepełnosprawnością.

Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Okres powrotu do zdrowia
Przez pierwsze kilka miesięcy powrót do zdrowia jest najszybszy. 
Po tym pierwszym etapie tempo postępów może być wolniejsze. 
Poprawa może nastąpić po kilku miesiącach lub wielu latach. 

Powrót do zdrowia i rehabilitacja 

Przykład z życia: powrót do zdrowia

“ Minęło 10 lat od mojego udaru i nadal powracam  
 do zdrowia.”

Alan, po udarze
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Co to jest rehabilitacja?
 
Rehabilitacja to próba przywrócenia utraconej zdolności do 
stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego oraz udzielanie 
pomocy w przystosowywaniu się do niepełnosprawności. 
Fizjoterapia skupia się na umożliwieniu pacjentowi wykonywania 
codziennych czynności, a ponadto pomaga w komunikowaniu 
się, poruszaniu i odzyskaniu jak największej samodzielności. 

Rehabilitację należy rozpocząć zaraz po udarze. Można ją podjąć 
jeszcze w szpitalu, a następnie kontynuować w domu, jeśli okaże 
się to konieczne.    

Rodzaje rehabilitacji: 

• Terapia zajęciowa: pomaga ponownie nauczyć się 
wykonywania codziennych czynności, takich jak ubieranie i 
poruszanie się. 

• Fizjoterapia: pomaga w chodzeniu i utrzymywaniu równowagi. 
Wzmacnia mięśnie, polepsza mobilność, równowagę i 
koordynację ruchową. 

Neuroplastyczność

Mówiąc o udarze możesz zetknąć się z terminem 
„neuroplastyka”, który oznacza sposób w jaki uszkodzony 
mózg wraca do zdrowia. Komórki mózgowe nie odradzają się, 
ale inne obszary mózgu mogą przejąć ich funkcje. W praktyce 
oznacza to, że czasami można odzyskać utracone w wyniku 
udaru umiejętności, takie jak chodzenie, mówienie i poruszanie 
kończynami górnymi. Możesz wesprzeć proces powrotu do 
zdrowia wykonując ćwiczenia rehabilitacyjne.
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• Terapia zaburzeń mowy i języka: pomaga w lepszym 
komunikowaniu się, a także może pomóc w ułatwieniu jedzenia 
i picia.  

• Terapie psychologiczne: pomagają w przypadku zaburzeń 
pamięci i kojarzenia. Ponadto pomagają osobom z problemami 
emocjonalnymi, takimi jak depresja i niepokój. 

• Wspomaganie diety: dietetyk dobiera produkty żywnościowe, 
których organizm potrzebuje. Dietetyk może również pomóc 
osobom, które mają trudności z jedzeniem.

Na czym polega rehabilitacja? 
 
Podczas rehabilitacji pacjent znajduje się pod opieką terapeuty. 
Terapeuta przygotowuje pełną ocenę stanu zdrowia i dobiera 
leczenie dostosowane do potrzeb pacjenta. Wspólnie z 
terapeutą wyznaczasz sobie cele, które chcesz osiągnąć i 
działasz według z góry ustalonego planu.   W zależności od 
rodzaju terapii otrzymujesz odpowiednio dobrane ćwiczenia. 
Możesz pracować nad budowaniem wytrzymałości lub uczeniem 
się nowego sposobu wykonywania danej czynności.
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Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Wskazówki dotyczące rehabilitacji

Z relacji osób po udarze wynika, że kontynuowanie rehabilitacji 
wymaga od nich wiele wysiłku i determinacji. Rehabilitacja nieraz 
wymaga ciężkiej pracy fizycznej i psychicznej, ale wiele osób 
dzięki niej dokonuje znacznych postępów w mówieniu, chodzeniu 
i innych podstawowych umiejętnościach. Poniżej osoby po udarze 
i profesjonaliści dzielą się swoimi wskazówkami, jak nie stracić 
pozytywnego podejścia i motywacji do rehabilitacji:

Znajdź pomocników
Wykonywanie ćwiczeń może sprawiać trudności, dobrze 
jest więc zwrócić się o pomoc do członków rodziny i 
przyjaciół. Pomoc ze strony innych ludzi naprawdę może 
pomóc regularnie robić ćwiczenia i osiągać sukcesy.

Myśl pozytywnie
Niektóre osoby po udarze mówią, że bycie pozytywnym 
pomaga w osiągnięciu postępów. 

Pozostawaj w ruchu
Postaraj się wkomponować ćwiczenia fizyczne do swoich 
codziennych czynności. 

Wytycz sobie cele  
Wyznaczenie sobie możliwych do osiągnięcia celów daje 
poczucie sukcesu, gdy się do nich dochodzi.

Notuj swoje postępy 
Robienie regularnych notatek pozwala lepiej zobaczyć 
jakie czynisz postępy. Na początku rehabilitacji możesz 
nie być w stanie robić wiele, ale z czasem nabierzesz sił i 
będziesz mógł robić więcej. 
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Pomoc po wypisie 
ze szpitala
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Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Jeżeli długo przebywałeś w szpitalu, z ulgą przyjmiesz 
wiadomość o wyjściu do domu. Jednak dla niektórych osób wraz 
z wypisem ze szpitala zaczynają się trudności.  

Przed wypisaniem ze szpitala powinieneś mieć zorganizowaną 
potrzebną ci w domu pomoc. Zarówno ty, jak i członkowie twojej 
rodziny, możecie brać udział w planowaniu powrotu do domu. 

Plan wypisu obejmuje:

• Rehabilitację
• Leczenie farmakologiczne
• Opiekę w domu
• Potrzebny sprzęt
• Wizyty kontrolne

Wczesny wypis ze szpitala
Jeśli jesteś w stanie samodzielnie przenosić się z łóżka na 
krzesło i posiadasz odpowiednie warunki w domu, istnieje 
możliwość wypisu ze szpitala zaraz po udarze. Rehabilitacja ma 
wówczas miejsce w domu. 

Pomoc po wypisie ze szpitala
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Na czyją pomoc możesz liczyć po wyjściu ze 
szpitala?

• Jeśli masz problemy zdrowotne lub potrzebujesz wsparcia, 
skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym. 

• Możesz potrzebować pomocy ze strony terapeutów, takich jak 
fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy. 

• Możesz skorzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej 
pomagającej osobom po udarze. 

• Możesz też liczyć na wsparcie ze strony opieki społecznej. 

• W zależności od miejsca zamieszkania, możesz skorzystać z 
pomocy koordynatora Stroke Association.

Uwaga! Jeżeli nie miałeś badania kontrolnego, 
skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym. 

Ocena twoich potrzeb

Po około 6 miesiącach od wyjścia ze szpitala, pacjent powinien 
przejść badanie kontrolne monitorujące jego postępy. Pomoże 
ono dostosować niezbędną pomoc do zmieniających się potrzeb 
pacjenta. Badanie kontrolne jest czasami przeprowadzone 
przez koordynatora ze Stroke Association, wykwalifikowaną 
pielęgniarkę lub inną odpowiednio przeszkoloną osobę.
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Zakwaterowanie
 
Jeżeli po udarze jesteś niepełnosprawny, być może trzeba będzie 
wprowadzić w twoim domu pewne modyfikacje, które pozwolą 
ci prowadzić samodzielne życie. Może to oznaczać konieczność 
przystosowania łazienki lub kuchni. Niektóre osoby po udarze 
muszą przenieść się do miejsca, gdzie otrzymają dodatkową 
opiekę. Twój opiekun społeczny pomoże ci w tym i omówi 
dostępne opcje. 

Przykładowo:
• Mieszkanie niezależne (pensjonat): osoba mieszka 

samodzielnie i tylko korzysta z pewnej pomocy np. w bloku 
jest strażnik lub system alarmowy. 

• Dom opieki: może oferować pomoc podstawową lub opiekę 
pielęgniarską.

Wpływ udaru na sytuację finansową
Udar może znacząco wpłynąć na twoją sytuację finansową i 
twojej rodziny. 

Urlop chorobowy
 
Jeśli pracujesz, być może przez okres powrotu do zdrowia 
będziesz uprawniony do pobierania zasiłku chorobowego. 
Niektóre polisy ubezpieczeniowe pokrywają poważne choroby. 
Możesz też wystąpić o przyznanie zasiłku np. renty z tytułu 
niezdolności do pracy (ang. Employment and Support Allowance). 
Niektóre osoby wstydzą się występować o świadczenia socjalne, 
ale zostały one stworzone z myślą o wszystkich, którzy ich 
potrzebują. 
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Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Więcej szczegółów na temat wsparcia finansowego dla 
osób dotkniętych udarem znajdziesz w naszej broszurce 
“Zasiłki i pomoc finansowa”, dostępnej do pobrania na 
stronie stroke.org.uk.

Dotacja dla osób po udarze
 
Stroke Association zapewnia jednorazowe dotacje w wysokości 
do 300 funtów na zakup potrzebnego sprzętu lub opłacenie 
pomocy dla osób po udarze. Aby dowiedzieć się jak wystąpić o 
dotację (ang. Life After Stroke grant) zadzwoń na naszą Infolinię 
pod numer: 0303 3033 100 lub wyślij e-maila na adres:  
grants.external@stroke.org.uk.

Niepełnosprawność
Jeśli jesteś niepełnosprawny, możesz zwrócić się o pomoc 
w postaci zasiłku dla osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym (ang. Personal Independence Payments, 
w skrócie „PIP”). Jest to świadczenie wolne od podatku, 
które pomaga w pokryciu niektórych dodatkowych kosztów 
związanych z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością. Z 
zasiłku mogą korzystać osoby w wieku od 16 do 64 lat. 

Opiekunowie
Jeśli masz niepłatnego opiekuna, który zajmuje się tobą 
ponad 35 godzin tygodniowo to można wystąpić o dodatek 
dla opiekuna (ang. Carer’s Allowance). Jeśli natomiast osoba 
wymagająca pomocy ukończyła 65 lat to może ona wystąpić o 
dodatek pielęgnacyjny (ang. Attendance Allowance). 

Ocena stopnia wymaganej opieki
Jeśli w wyniku udaru stałeś się osobą niepełnosprawną możesz 
zwrócić się o dokonanie oceny potrzebnej pomocy i opieki. 
Oceniane są twoje potrzeby i sytuacja finansowa. Ocena 
przeprowadzana jest przez opiekę społeczną. 
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Jak cieszyć się 
życiem po udarze?
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Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Wraz z upływem czasu, sam sobie wyznaczysz cele, które 
chciałbyś osiągnąć. Powrót do zdrowia i rehabilitacja to czasami 
długi i żmudny proces, ale wiele osób po udarze znajduje dla 
siebie nowe zainteresowania i przyjemności. 

Radość z życia i zdrowy tryb życia

Jak cieszyć się życiem po udarze?

Dobre samopoczucie
 
Jednym ze sposobów na poprawę samopoczucia 
emocjonalnego jest wykonywanie ćwiczeń fizycznych. 
Ćwiczenia uwalniają substancje chemiczne w mózgu, 
które sprawiają, że czujemy się lepiej.  
 
Ponadto utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi 
pomaga uniknąć uczucia izolacji. 

Nie zamykaj się w sobie - spróbuj mówić o swoich 
uczuciach. Twórcze działania, takie jak: muzyka i sztuka 
również są wspaniałym sposobem na wyrażenie swoich 
uczuć. 

U wielu osób po udarze pojawiają się problemy 
emocjonalne. Zwróć się do swojego lekarza rodzinnego, 
jeśli zaczynasz odczuwać lęk lub depresję. 

 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na str. 9



Zadzwoń na Infolinię Udaru 0303 3033 100

26

Prowadzenie interesującego trybu życia
 
Staraj się brać czynny udział w zajęciach, które sprawiają 
ci przyjemność. Spróbuj też czegoś nowego i poznawaj 
nowych ludzi.  

Możesz liczyć na pomoc innych osób, które są po udarze. 
Stroke Association skupia wokół siebie wiele grup, a 
ponadto na terenie całej Anglii istnieją niezależne kluby 
skupiające osoby po udarze. Dołączenie do takiej grupy da 
ci nowe zajęcie i pozwoli na nawiązanie nowych znajomości.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 42.

Praca
Jeżeli wróciłeś lub planujesz powrót do pracy, na naszej stronie 
internetowej znajdziesz materiały na ten temat: 
stroke.org.uk/back-to-work. 

Osoby niepełnosprawne są prawnie chronione w miejscu pracy 
i twój pracodawca ma obowiązek pomóc ci w utrzymaniu pracy, 
jeśli to tylko możliwe. Możesz mieć prawo do świadczeń i innego 
rodzaju wsparcia w powrocie do pracy. 

Opinia specjalisty: praca

“ Nawet osobom, które miały ogromne problemy 
po udarze udało się wrócić do pracy – były 
niesamowite.” 

Colin, doradca 
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Prowadzenie samochodu i 
przemieszczanie się
 
Zgodnie z prawem nie wolno ci przez miesiąc po udarze lub 
małym udarze prowadzić samochodu lub motocykla. Jeżeli 
udar wpłynął na twoje umiejętności prowadzenia samochodu 
musisz poinformować o tym wydział komunikacji (DVLA) zanim 
usiądziesz ponownie za kierownicę. DVLA należy również 
natychmiast poinformować o przebytej operacji głowy lub 
wystąpieniu ataku padaczki.   

Jeżeli jesteś kierowcą autobusu, autokaru lub ciężarówki musisz 
jak najszybciej skontaktować się z DVLA po przebytym udarze 
lub małym udarze. 

 Więcej informacji znajdziesz na stronie 
 stroke.org.uk/driving
 

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o tzw. „Blue Badge”, 
czyli plakietkę, która uprawnia posiadacza do parkowania w 
miejscach uprzywilejowanych.  

Samorządy lokalne mają sieć transportu dla społeczności, 
a posiadacze karnetu dla osób niepełnosprawnych mogą 
korzystać ze zniżek kolejowych.
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Zmniejszenie 
ryzyka kolejnego 
udaru
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Ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest inne dla każdego i zależy 
między innymi od wieku i trybu życia.  
 
Głównymi czynnikami ryzyka są: 

1. Wiek  
Wraz z wiekiem nasze tętnice twardnieją, co zwiększa ryzyko ich 
zablokowania.

2. Problemy zdrowotne
Niektóre problemy zdrowotne zwiększają ryzyko wystąpienia 
udaru.  

• TIA lub udar: jeśli w przeszłości miałeś mały udar lub udar, 
oznacza to, że ryzyko wystąpienia kolejnego udaru jest 
większe. Jednak możesz podjąć kroki, aby to ryzyko obniżyć. 
Na stronie 32 znajdziesz więcej informacji na ten temat. 

Inne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia udaru to:
• Nadciśnienie
• Migotanie przedsionków (nieregularne bicie serca)
• Cukrzyca
• Wysoki poziom cholesterolu

Zmniejszenie ryzyka kolejnego 
udaru
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3. Styl życia 
 
Nasz styl życia również może przyczynić się do zwiększonego 
ryzyka udaru, przykładowo:  

• Palenie  
• Otyłość
• Nadużywanie alkoholu
• Brak ruchu
• Niezdrowe odżywianie

4. Choroby w rodzinie
 
Jeśli ktoś z twojej rodziny przeszedł udar, inni członkowie rodziny 
są bardziej narażeni na wystąpienie udaru. 

5. Grupa etniczna
 
Osoby czarnoskóre pochodzące z Karaibów lub Afryki są bardziej 
narażone na udar. Ponadto udar mózgu częściej występuje 
u osób z krajów Azji Południowej, takich jak Indie, Pakistan i 
Bangladesz. 

Jak zmniejszyć ryzyko udaru? 
Warto porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym, który 
poradzi jakie kroki możesz podjąć, aby zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia udaru.  

Jeśli zostałeś zdiagnozowany z TIA lub udarem mózgu, lekarze 
będą starali się dowiedzieć, co było tego przyczyną. Zalecą 
leczenie, które zmniejszy ryzyko wystąpienia kolejnego udaru. 
Na przykład, jeśli cierpisz na nadciśnienie tętnicze, dostaniesz 
tabletki kontrolujące ciśnienie – obniżenie wysokiego ciśnienia 
zmniejsza ryzyko udaru.  
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Jedna na cztery osoby przechodzi drugi udar w przeciągu 5 
lat od pierwszego. Ryzyko wystąpienia drugiego udaru jest 
najwyższe w ciągu pierwszych 30 dni. Dlatego tak ważne jest, 
aby stosować zalecone leczenie i kontynuować je przez długi 
okres czasu, dzięki czemu utrzymamy ryzyko kolejnego ataku na 
jak najniższym poziomie.  

Przyczyna około 90% udarów związana jest z uleczalnym 
schorzeniem lub czynnikiem, nad którym posiadamy kontrolę, 
np.: palenie. Jeśli znajdujesz się w grupie zwiększonego 
ryzyka, możesz sam podjąć kroki, aby to ryzyko zmniejszyć 
wprowadzając zmiany do swojego stylu życia lub podejmując 
leczenie. 

Radzenie sobie z niepewnością
Niepewność przyczynia się do udaru. Wiele osób 
martwi się o swoją przyszłość. To zamartwianie się 
prowadzi do pojawienia się niepokoju lub depresji. 
Jeśli nie radzisz sobie ze swoimi zmartwieniami, 
porozmawiaj o tym z lekarzem rodzinnym lub 
zadzwoń na naszą infolinię pod numer:  
0303 3033 100.
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Kroki, które możesz podjąć
Twój lekarz rodzinny może podsunąć ci pomysły jak zmniejszyć 
ryzyko udaru. Jednym z najskuteczniejszych sposobów 
zniwelowania ryzyka udaru jest podjęcie leczenia wszelkich 
dolegliwości związanych z udarem.  

Po przejściu udaru niedokrwiennego lub małego udaru: 
przyjmowanie leków na rozrzedzenie krwi pomaga w zmniejszeniu 
ryzyka utworzenia się kolejnego skrzepu.  

Nadciśnienie: jest wiele różnych leków na wysokie ciśnienie krwi. 
Być może słyszałeś o lekach moczopędnych, blokerach kanału 
wapniowego, inhibitorach ACE i beta-blokerach. Ponadto możesz 
podjąć kroki w kierunku prowadzenia zdrowszego trybu życia, 
takie jak rzucenie palenia, zmniejszenie ilości spożywanego 
alkoholu i zwiększenie aktywności fizycznej.  
 
Migotanie przedsionków (nieregularne bicie serca): w celu 
przywrócenia normalnego rytmu serca lub kontrolowania tętna 
można zastosować szeroki zakres leków. Antykoagulanty mogą 
być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka formowania się 
zakrzepów. Czasami w celu przywrócenia normalnego rytmu 
serca wykonywany jest również zabieg chirurgiczny.  

Cukrzyca: leczenie może obejmować stosowanie leków na 
obniżenie poziomu cukru we krwi lub zastrzyki z insuliny. Ponadto 
w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi pomaga zdrowa dieta, 
zrzucenie zbędnych kilogramów oraz ćwiczenia. Osoby chore na 
cukrzycę muszą mieć regularnie monitorowany poziom cukru we 
krwi oraz przechodzić badania okresowe wzroku i stóp.  

Wysoki poziom cholesterolu: statyny są głównym typem 
leku stosowanym w celu obniżenia poziomu cholesterolu we 
krwi. Zdrowa dieta, ćwiczenia i rzucenie palenia również może 
przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu.

Pamiętaj - nie przerywaj żadnego leczenia bez uprzedniej 
konsultacji z lekarzem.
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Pozytywne zmiany w stylu życia

Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna zmniejszają ryzyko 
kolejnego udaru. Zdrowy tryb życia pomaga w leczeniu takich 
dolegliwości jak nadciśnienie, cukrzyca i wysoki cholesterol. 
Przejście na zdrowszą dietę, rzucenie palenia, zmniejszenie ilości 
spożywanego alkoholu i większa aktywność fizyczna na pewno 
mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka udaru. 

Rzucenie palenia
Palenie papierosów podwaja ryzyko wystąpienia udaru mózgu, 
także warto zasięgnąć pomocy w jego rzuceniu. Od momentu 
rzucenia palenia papierosów ryzyko stopniowo maleje. 

Zdrowe odżywianie
Staraj się jeść dużo warzyw, owoców i jeśli to możliwe jedz 
domowe posiłki oraz unikaj dań gotowych oraz chrupek, 
które zawierają zwykle więcej soli i tłuszczów. Ograniczenie 
soli pomaga w kontrolowaniu ciśnienia tętniczego, a jedzenie 
produktów z mniejszą zawartością tłuszczy pomaga zrzucić 
zbędne kilogramy. 

Przykład z życia: aktywność!

“  Nawet trochę ruchu może wiele pomóc. Staraj się 
 poruszać po domu i wyjść na spacer.” 

Michael, po udarze



Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

35Udar – i co dalej?

Bądź aktywny
Ruszaj się jak najwięcej. Postaraj się codziennie chodzić na 
półgodzinne spacery, ponieważ samym chodzeniem aż o połowę 
możesz zmniejszyć ryzyko udaru mózgu. Jeśli możesz, poruszaj 
się też po domu. Nawet przejście się po pokoju co 20 minut 
obniży ryzyko udaru. 

Ograniczenie picia alkoholu 
Ograniczając spożycie alkoholu zmniejszasz ryzyko udaru 
mózgu. Aby zniwelować ryzyko wystąpienia problemów 
zdrowotnych, rząd Wielkiej Brytanii zaleca osobom dorosłym, 
zarówno kobietom jak i mężczyznom, ograniczenie się do 
14 jednostek alkoholowych tygodniowo (1 jednostka = 10 ml 
czystego alkoholu). 

Kontrolowanie wagi ciała
Utrzymanie prawidłowej wagi ciała również zmniejsza 
ryzyko udaru. Zgubienie zbędnych kilogramów pomaga w 
kontrolowaniu ciśnienia, a w przypadku diabetyków poziomu 
cukru we krwi.

Nie zwlekaj!

Jeśli chciałbyś otrzymać wskazówki praktyczne na temat 
wprowadzenia zdrowych zmian w swoim stylu życia odwiedź 
naszą stronę internetową stroke.org.uk lub zadzwoń na naszą 
infolinię.  

Po indywidualną pomoc w rzuceniu palenia, ograniczenia 
spożycia alkoholu lub odchudzaniu skontaktuj się ze swoim 
lekarzem rodzinnym. 
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Jak rozpoznać objawy udaru?
Warto wiedzieć, jak rozpoznać typowe objawy udaru u siebie lub 
kogoś innego. Przeprowadzenie szybkiego testu jest najlepszym 
sposobem, aby to zrobić. 

Szybki test na udar

Twarz: 
Czy możesz się uśmiechnąć?  
Czy jeden kącik ust opada?

Ręce: 
Czy możesz unieść obydwie ręce do 
góry i utrzymać je w tej pozycji?

Zaburzenia mowy: 
Czy mówisz wyraźnie i rozumiesz 
co się do Ciebie mówi? Czy twoja 
mowa jest bełkotliwa?

Czas:  
Jeśli wystąpi choćby jeden z 
powyższych objawów należy 
zadzwonić na pogotowie pod 
numer: 999.
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Ten szybki test pozwala wykryć trzy najczęściej występujące 
objawy udaru. Ale są też inne oznaki udaru, które zawsze należy 
traktować poważnie, m.in.:

• Nagły niedowład lub zdrętwienie jednej strony ciała, w tym 
nóg, rąk lub stóp. 

• Trudności ze znalezieniem słów i wypowiedzeniem  
całych zdań.  

• Nagłe zaburzenia wzroku lub utrata widzenia w jednym bądź 
obu oczach.  

• Nagły zanik pamięci bądź zdezorientowanie, zawroty głowy  
lub upadek. 

• Nagły, mocny ból głowy.

Co zrobić w przypadku objawów, które ustąpiły 
po 24 godzinach?

Jeśli poczułeś się “dziwnie” więcej niż jeden dzień temu, być 
może przeszedłeś TIA, czyli mały udar. Zadzwoń w takim 
przypadku do swojego lekarza rodzinnego i poproś o umówienie 
nagłej wizyty. Możesz też udać się do kliniki ambulatoryjnej lub 
na pogotowie. TIA jest ważnym znakiem ostrzegawczym udaru.  
Nie wolno go bagatelizować i należy zasięgnąć porady lekarskiej, 
nawet jeśli mały udar miał miejsce jakiś czas temu. 

Udar może dotknąć każdego z nas bez względu na 
wiek. Każda sekunda się liczy. Jeśli zauważysz choćby 
jeden z objawów udaru, nie czekaj. Natychmiast 
zadzwoń pod numer 999.
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Diagnozowanie udaru i jego 
przyczyn

Udar diagnozowany jest w drodze badania mózgu. Badanie 
wykazuje jaki to był rodzaj udaru i w której części mózgu do niego 
doszło. Jeśli przyczyną udaru był skrzep to badanie mózgu oraz 
inne testy wykażą, czy skrzep uformował się wewnątrz mózgu 
czy też pochodzi z serca.   

Jeśli przyczyną udaru jest krwotok, badanie wykaże, czy istnieje 
problem z naczyniami krwionośnymi w mózgu. 

Rodzaje badań
• Tomografia komputerowa (CT) 
• Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 

Inne badania i testy
• EKG (elektrokardiogram): bada pracę serca
• Badanie dopplerowskie: sprawdza wydolność tętnic szyjnych
• Pomiar ciśnienia krwi

Badanie krwi pod kątem:
• Krzepliwości
• Poziomu cukru
• Poziomu cholesterolu.
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Pierwsza pomoc w leczeniu udaru
 
Leczenie udaru polega na próbie przywrócenia dopływu krwi do 
mózgu, aby nie dopuścić do jego dalszego uszkodzenia. W praktyce 
może to oznaczać, że objawy udaru ustąpią lub nie nasilą się 
bardziej.  

Jeśli masz zakrzep w mózgu, lekarze czasami starają się go usunąć 
stosując leki na rozpuszczenie skrzepu (leczenie trombolityczne). 
Natomiast trombektomia to zabieg chirurgiczny podczas którego 
skrzeplina jest usuwana z mózgu. Na dzień dzisiejszy tego typu 
zabieg jest dostępny tylko w niewielu szpitalach na terenie Wielkiej 
Brytanii.   

Jeśli wystąpił krwotok w mózgu, lekarze mogą wykonać operację, 
aby zatamować krwawienie lub zmniejszyć ciśnienie w mózgu. 
Ponadto są stosowane leki obniżające ciśnienie krwi. 

Leczenie prewencyjne

W szpitalu, lekarze starają się również nie dopuścić do 
wystąpienia kolejnego udaru. Czasami stosowane są zabiegi 
chirurgiczne, dzięki którym usuwane są skrzepy w tętnicach 
szyjnych.  

Ponadto stosowane są leki na obniżenie ciśnienia, poziomu 
cholesterolu oraz leki zapobiegające tworzeniu się skrzepów, 
czyli leki przeciwpłytkowe, które powodują, że krew jest mniej 
lepka. Antykoagulanty również zmniejszają ryzyko wystąpienia 
skrzepu. 
  

Więcej szczegółów na temat leczenia i zmniejszania 
ryzyka udaru znajdziesz na stronie 32.
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Gdzie zwrócić  
się o pomoc i 
informacje
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Zadzwoń do nas
Z naszej infolinii może skorzystać każdy, kto zetknął się z 
udarem, w tym rodzina, przyjaciele oraz opiekunowie osoby po 
udarze. Nasi doradcy mogą udzielić informacji i służyć pomocą 
odnośnie wszystkich kwestii związanych z udarem.  

Zadzwoń pod numer 0303 3033 100, a z telefonu tekstowego 
pod numer 18001 0303 3033 100 lub wyślij e-mail na adres: 
info@stroke.org.uk. 

Przeczytaj nasze publikacje 
Publikujemy szczegółowe informatory na temat wielu zagadnień 
związanych z udarem, w tym: jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
udaru oraz na temat rehabilitacji. Informacje dostępne są na 
naszej stronie internetowej stroke.org.uk. Można też zadzwonić 
na infolinię i poprosić o przesłanie broszurki.

Gdzie zwrócić się o pomoc i 
informacje

Do Stroke Association
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Nasze główne informatory na temat udaru to:

• Co robić po udarze? – krótki przewodnik dla osoby po udarze 

• Udar i co dalej? – informator dla osób po udarze 

• Jak pomóc osobie po udarze? – poradnik dla rodziny, 
przyjaciół i opiekunów 

• Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru? – wskazówki i 
informacje na temat czynników ryzyka 

Porozmawiaj z innymi osobami  
dotkniętymi udarem

Być może niedaleko twojego miejsca zamieszkania działa grupa 
skupiająca osoby po udarze. Możesz również poznać inne osoby 
po udarze na naszym forum internetowym: TalkStroke  
stroke.org.uk/talkstroke lub na naszej stronie na Facebooku  
www.Facebook.com/TheStrokeAssociation.

Zadzwoń na naszą infolinię, żeby dowiedzieć się gdzie możesz 
uzyskać bezpośrednią pomoc.

Udar mózgu u dzieci
Niniejszy informator został stworzony z myślą o osobach 
dorosłych. Informacje na temat udaru u dzieci znajdziesz na 
naszej stronie internetowej: stroke.org.uk/childhood
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Objawy udaru
Jeśli zauważyłeś u siebie lub u osoby bliskiej jakiekolwiek objawy 
udaru, nie zwlekaj. Natychmiast zadzwoń pod numer 999. Na 
stronie 36 znajdziesz wskazówki jak przeprowadzić szybki test 
na udar. 

Zwróć się o pomoc
W niektórych częściach Wielkiej Brytanii uzyskanie koniecznej 
pomocy i terapii może okazać się trudne. Zadzwoń na naszą 
infolinię po informacje, gdzie zwrócić się o pomoc:  
0303 3033 100. 

Poproś o badanie kontrolne po udarze
Zwykle po około 6 miesiącach po udarze powinno zostać 
przeprowadzone badanie kontrolne. Jeśli nie miałeś zrobionego 
takiego badania skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, 
żeby cię na nie umówił.  

Codzienna pomoc
O pomoc związaną z życiem codziennym lub mieszkaniem 
należy zwrócić się do swojego lokalnego oddziału opieki 
społecznej.  

Porady prawne i w kwestiach finansowych
Darmowych i poufnych porad na temat finansów, kwestii 
prawnych oraz zatrudnienia udziela biuro porad obywatelskich 
(ang. Citizens Advice) (patrz strona 45)

Pomoc w życiu codziennym
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Umieszczenie danych kontaktowych poniższych organizacji, nie 
oznacza, że je promujemy lub polecamy ich usługi. 

Pomoc w zmniejszeniu ryzyka udaru

British Heart Foundation 
Strona internetowa: www.bhf.org.uk
Infolinia: 0300 330 3311 

Diabetes UK 
Strona internetowa: www.diabetes.co.uk
Infolinia: 0345 123 2399 

Drinkaware.co.uk
Strona internetowa: www.drinkaware.co.uk
Telefon: 020 7766 9900 

Sickle Cell Society
Strona internetowa: www.sicklecellsociety.org
Telefon: 020 8961 7795 

Smokefree 
Strona internetowa: www.nhs.uk/smokefree

Inne źródła informacji
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Pomoc dla opiekunów

Carers UK
Strona internetowa: www.carersuk.org
Infolinia: 0808 808 7777 

Cruse Bereavement Care
Strona internetowa: www.cruse.org.uk
Telefon: 0808 808 1677 

Pomoc w kwestiach finansowych i zakwaterowania

Citizens Advice
Strona internetowa: www.citizensadvice.org.uk
Infolinia: Anglia 03444 111 444, Walia 03444 77 20 20, Szkocja 
08088 009 060, telefon tekstowy: 03444 111 445 

Informacje i usługi rządowe GOV.UK 
Strona internetowa: www.gov.uk 

Independent Age
Strona internetowa: www.independentage.org
Infolinia: 0800 319 6789

Skutki udaru

Alzheimers Society
Strona internetowa: www.alzheimers.org.uk
Infolinia: 0300 222 1122 
 
Informacje na temat afazji
Strona internetowa: stroke.org.uk/aphasia
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Chest Heart & Stroke Scotland
Strona internetowa: www.chss.org.uk
Infolinia: 0808 801 0899 

Different Strokes: pomoc dla osób w młodym wieku
Strona internetowa: www.differentstrokes.co.uk
Infolinia: 01908 317 618 

Disability Rights UK
Strona internetowa: www.disabilityrightsuk.org
Telefon: 020 7250 8181
Email: enquiries@disabilityrightsuk.org 

Headway - stowarzyszenie urazów głowy
Strona internetowa: www.headway.org.uk
Infolinia: 0808 800 2244 

Mind
Strona internetowa: www.mind.org.uk
Infolinia: 0300 123 3393 

RNIB (Royal National Institute of Blind People)
Strona internetowa: www.rnib.org.uk 
Infolinia: 0303 123 9999

Dołączenie do studium 
badawczego

Możesz być poproszony do wzięcia udziału w badaniach 
naukowych. Badania pomagają nam w doskonaleniu 
diagnostyki i opieki.  Jeśli zostaniesz poproszony o 
wzięcie udziału w badaniu, będziesz mógł omówić 
wszelkie pytania z osobami prowadzącymi studium 
badawcze. Możesz się również zwrócić do swojego 
lekarza rodzinnego. 



Po więcej informacji odwiedź stroke.org.uk

Na temat naszych informacji

Chcemy zaoferować jak najlepsze informacje dla osób 
dotkniętych udarem. Dlatego też prosimy osoby po 
udarze, ich rodziny, jak również ekspertów medycznych, 
o pomoc w opracowaniu naszych publikacji. 

Czy nam się udało? Podziel się swoim zdaniem i 
powiedz nam, co myślisz o tym przewodniku. Jeśli 
chciałbyś uzyskać listę tekstów źródłowych, z których 
korzystaliśmy przy jego tworzeniu, napisz do nas na 
adres: feedback@stroke.org.uk.

Cytaty użyte w niniejszym przewodniku są anonimowe.  

Należy pamiętać, że nasz informator nie może zastąpić 
profesjonalnej porady specjalisty dostosowanej 
do twojej indywidualnej sytuacji. Staramy się, aby 
informacje zawarte w naszych wydawnictwach były 
dokładne i aktualne w chwili ich opracowania, jednak 
informacje mogą z czasem ulec zmianie. O ile jest to 
dozwolone przez prawo, Stroke Association nie ponosi 
odpowiedzialności w odniesieniu do korzystania z 
informacji zawartych w niniejszej publikacji lub informacji 
innych firm lub stron internetowych zawartych lub 
wymienionych powyżej. 
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Skontaktuj się z nami
Zawsze służymy pomocą. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania 
profesjonalnej pomocy. Możesz to zrobić dzwoniąc, drogą mailową 
lub przez naszą stronę internetową.
 
Infolinia: 0303 3033 100
Z telefonu tekstowego: 18001 0303 3033 100
Email: info@stroke.org.uk 
Strona internetowa:  stroke.org.uk

Jesteśmy stowarzyszeniem dla 
osób po udarze
Wierzymy, że życie nie kończy się wraz z przejściem udaru. 
Dlatego wspieramy i pomagamy osobom po udarze w powrocie 
do zdrowia. To dlatego prowadzimy kampanię na rzecz lepszej 
opieki przed i po udarze. I to właśnie dlatego wspomagamy 
finansowo badania opracowujące nowe metody leczenia i 
sposoby zapobiegania udarowi.

Liczymy na wasze wsparcie finansowe badań ratujących życie 
i pomoc dla osób dotkniętych udarem. Przyłącz się do nas do 
wspólnej walki z udarem: stroke.org.uk/fundraising.  
Razem możemy pokonać udar! 

Razem mozemy pokonac udar 


