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U OVOM VODIČU MOŽETE SAZNATI:



Stroke Association ne preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške koje 
se mogu pojaviti u ovom prijevodu ili posljedice do kojih bi moglo doći zbog 
pogreške. Izvorne informacije sadržane u ovoj publikaciji smatrat će se točnima 
samo do objavljenog datuma pregleda.

Imajte na umu da svrha ovih podataka nije zamjena za stručne savjete prilagođene 
vašoj situaciji. Nastojimo osigurati da sadržaj koji pružamo bude točan i 
ažuriran, no informacije se mogu s vremenom mijenjati. Stroke Association ne 
prihvaća nikakvu odgovornost u svezi s korištenjem informacija u ovoj publikaciji 
ili informacija ili internet stranica treće strane koje su uključene ili na koje se 
upućuje. 
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Savjet: čitajte zajedno

Nakon moždanog udara, 
razumijevanje može biti 
otežano. Čitanje naših vodiča 
i razgovor o njima sa osobom 
koja je preboljela moždani 
udar može biti korisno.  Možda 
će biti potrebno ponoviti nešto 
nekoliko puta. 

OVDJE SMO ZA VAS

Hrvatsko društvo za 
prevenciju moždanog 
udara (HDPMU) 
osnovano je 1997. 
godine sa zadaćom da 
temeljem najnovijih 

spoznaja u medicinskoj znanosti 
spriječi nastanak moždanog 
udara kod ugroženih osoba, te da 
isto tako unaprijedi dijagnostiku, 
liječenje i rehabilitaciju osoba 
oboljelih od moždanog udara. 

Naše su aktivnosti usmjerene 
na edukaciju stanovništva 
i medicinskog osoblja o 
moždanom udaru kako bi 
se unaprijedila dijagnostika, 
liječenje i rehabilitacija. 

Hrvatsko društvo za 
prevenciju moždanog udara 

Ulica grada Vukovara 271/4 
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon/Fax: +385 1 551 31 37

e-mail: croatianstrokesociety@
gmail.com

web: www.mozdaniudar.hr

O VAMA

Ako pružate potporu članu 
obitelji ili prijatelju nakon 
moždanog udara, ovaj vodič će 
vam pomoći da razumijete što 
se dogodilo. On nudi savjete 
o potpori osobama koje su 
preboljele moždani udar i 
podatke o tome gdje potražiti 
savjete.
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MOŽDANI UDAR: ONO 
ŠTO TREBATE ZNATI

Moždani udar je bolest mozga. 
Događa se kada se opskrba 
krvi u dijelu mozga prekine, 
a stanice mozga propadaju - 
umiru. Oštećenja moždanih 
stanica mogu utjecati na to 
kako tijelo funkcionira. Može 
također promijeniti način na koji 
razmišljate ili kako se osjećate.
Postoje dvije glavne vrste 
moždanog udara:

1.  Ishemijski moždani udar:  

zbog začepljenja krvne žile 
u mozgu

2. Hemoragijski moždani 
udar: zbog krvarenja u 
mozgu ili oko mozga.

Ishemija je naziv za moždani 
udar izazavan ugruškom. 
Hemoragija je naziv za moždani 
udar izazvan krvarenjem u 
mozgu. 

RAZLIČITA IMENA ZA 
HEMORAGIJSKI MOŽDANI 
UDAR

Hemoragijski moždani udar 
se ponekad naziva krvarenje 
mozga, izljev krvi u mozak, 
subarahnoidna hemoragija ili 
intracerebralna hemoragija.

TIA ILI MINI-MOŽDANI UDAR

TIA (tranzitorna ishemijska 
ataka) isto je što i moždani udar, 
osim što simptomi traju kraće 
od 24 sata. Kod TIA-e, krvna žila 
u mozgu postaje začepljena, ali 
samo prolazno. TIA je također 
poznata kao mini-moždani udar.. 
Međutim, TIA je glavni znak 
upozorenja za moždani udar.
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SVAKI MOŽDANI UDAR JE 
DRUGAČIJI

Nakon moždanog udara, neke 
se osobe dobro oporavljaju. 
Međutim, moždani udar može 
dovesti do blažeg ili težeg 
invaliditeta. Moždani udar 
uzrokuje veći spektar invaliditeta 
od bilo kojeg drugog stanja. 
Međutim, mnoge posljedice 
moždanog udara mogu se liječiti, 
a rehabilitacija može pomoći 
osobama s moždanim udarom 
da se oporave koliko god mogu.

Savjet: 
Osoba može izgledati dobro, 
ali još uvijek treba pomoć 
kod „skrivenih” posljedica 
moždanog udara.

RIZIK OD DRUGOG MOŽDANOG 
UDARA

Rizik za ponovljeni  moždani udar 
može predstavljati opterećenje 
za osobu koja je preboljela 
moždani udar i njenu obitelj 
i prijatelje. Istraživanja nam 
pokazuju da će nakon moždanog 
udara otprilike jedna od četiri 
osobe imati još jedan moždani 
udar u roku od pet godina. Drugi 
moždani udar vjerojatno će se 
pojaviti u prvih 30 dana. Stoga, 

kada netko ima moždani udar, 
liječnici uvijek provjeravaju ima 
li osoba zdravstveno stanje koje 
povećava rizik od moždanog 
udara.

Glavna zdravstvena stanja 
koja povećavaju rizik od 
moždanog udara su:

Visoki krvni tlak,

Fibrilacija atrija 
(nepravilan rad srca),

Šećerna bolest,

Visoki kolesterol.

Ova se stanja mogu liječiti kako 
bi se smanjio rizik od moždanog 
udara. Ako netko ima jedan 
ili nekoliko ovih zdravstvenih 
tegoba, najbolje što može učiniti 
kako bi se smanjio rizik jest da 
uzima propisanu  terapiju.

Oni također mogu dobiti savjete 
o zdravim promjenama u načinu 
života, kao što je prestanak 
pušenja i gubitak tjelesne težine. 
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KAKO MOŽETE POMOĆI

Možete podupirati neku osobu u smanjenju rizika od drugog moždanog udara 
tako što ćete ju podržavati da uzima propisanu terapiju. Ako je potrebno 
smanjiti tjelesnu težinu ili mijenjati prehranu, možda će joj dobro doći 
praktična pomoć. Liječnik obiteljske medicine ili specijalizirana medicinska 
sestra mogu pomoći nekome da razumije svoj individualni rizik od moždanog 
udara i pružiti podršku u smanjenju rizika.

PREPOZNAVANJE ZNAKOVA MOŽDANOG UDARA

Važno je znati prepoznati uobičajene znakove moždanog udara na 
sebi ili nekom drugom. FAST test je najbolji način za to.

Face / Lice:  
Može li se osoba nasmiješiti? 
Je li lice iskrivljeno s jedne strane?

Arms / Ruke:  
Može li osoba podići obje ruke i držati ih u 
tom položaju?

Speech / Govor:  
Može li osoba jasno govoriti i razumjeti ono 
što kažete? Je li govor nerazgovjetan?

Time / Vrijeme:  
Ako vidite bilo koji od ova tri znaka, vrijeme 
je da nazovete hitnu medicinsku pomoć na 
194.

FAST TEST
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FAST test pomaže identificirati tri najčešća simptoma moždanog 
udara. Međutim, postoje i drugi znakovi koje biste uvijek trebali 
shvatiti ozbiljno. 

Oni uključuju:

Iznenadnu slabost ili iritaciju - utrnutost jedne strane 
tijela, uključujući šake, ruke, noge ili stopala,

Teškoće u pronalaženju riječi ili govora u jasnim 
rečenicama,

Iznenadni zamagljeni vid ili gubitak vida na jednom 
oku ili oba oka,

Iznenadni gubitak pamćenja ili zbunjenost, vrtoglavicu 
ili nagli pad,

Iznenadnu, jaku glavobolju.

Moždani udar može se dogoditi 
svakome, u bilo kojoj dobi. 
Svaka je sekunda bitna. Ako 
otkrijete bilo koji od ovih 
znakova moždanog udara, 
nemojte čekati. Odmah nazovite 
hitnu medicinsku pomoć na 
194.

Što učiniti ako su se simptomi 
javili prije više od 24 sata
Ako ste imali vrtoglavicu (možda 
je TIA (mini-moždani udar)) više 
od jednog dana, nazovite liječnika 
obiteljske medicine radi pregleda. 
TIA je glavni znak upozorenja za 
moždani udar i zbog toga je nužno 
primiti medicinsku pomoć, iako se 
TIA dogodila prije nekog vremena.



6 Potpora osobama koje su preživjele moždani udar

HITNO LIJEČENJE MOŽDANOG 
UDARA

Kad postoji sumnja na moždani 
udar, osobu bi trebalo odvesti 
u bolnicu. Ispitivanja mozga i 
druge dijagnostičke pretrage 
koriste se za pomoć u dijagnozi 
moždanog udara i njegovih 
uzroka.

Kod ishemijskog moždanog 
udara (uslijed začepljenja 
krvne žile u mozgu) - liječenje 
uključuje lijekove za razbijanje 
ugrušaka (tromboliza), i 
lijekove koji spriječavaju krv 
da stvara ugruške. Mehanička 
trombektomija je liječenje 
kojim se uklanja ugrušak 
endovaskularnim putem, 
tj. ulaskom u žilu posebnim 
kateterima pomoću kojih se 
uklanja ugrušak. To je još uvijek 
dostupno samo u malom broju 
bolnica u Europi.

Kod hemoragijskog moždanog 
udara (uslijed krvarenja u mozgu) 
- liječenje  uključuje lijekove za 
snižavanje krvnog tlaka, a u 
određenim slučajevima operaciju 
za zaustavljanje krvarenja ili 
smanjenje pritiska na mozak.

Savjet

Ako podržavate nekoga tko 
je upravo imao moždani 
udar, zamolite medicinsko 
osoblje da vam objasni koje 
se dijagnostičke  pretrage i 
liječenje primjenjuju.

PALIJATIVNA SKRB

Za neke ljude moždani udar 
može biti opasan po život. Ako 
je vama bliska osoba ozbiljno 
bolesna i stanje se pogoršava, 
možete dobiti podršku tima u 
bolnici za palijativnu skrb.
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BRZI VODIČ ZA 
POSLJEDICE 
MOŽDANOG UDARA

Posljedice moždanog udara 
ovise o lokalizaciji i veličini 
oštećenja.

Neke osobe imaju problema 
s tjelesnim aktivnostima kao 
što su govor, hodanje i gutanje.
Druge posljedice moždanog 
udara ne mogu se tako lako 

prepoznati, kao na primjer 
umor, gubitak pamćenja i 
emocionalni problemi.

Savjet:

Neke posljedice moždanog 
udara brzo se poboljšavaju.

Problemi poput mučnine, 
inkontinencije i teškog 
gutanja često se poboljšavaju 
u prvim danima nakon 
moždanog udara.

VIDLJIVE POSLJEDICE MOŽDANOG UDARA

Kretanje i 
ravnoteža

Moždani udar često 
uzrokuje slabost s 

jedne strane tijela, koja utječe 
na ruke i noge. To može dovesti 
do problema s hodanjem, 
održavanjem ravnoteže i 
držanjem stvari.

Problemi 
inkontinencije

Problemi s kontrolom 
crijeva ili mjehura vrlo su 
česti nakon moždanog udara. 
Kontrola mokrenja i stolice često 
se poboljšava prvih tjedana. 
To može biti neugodno, dakle, 

pružite potporu i razumijevanje 
te potaknite osobu na traženje 
medicinske pomoći.

Promjene u 
ponašanju

Nakon moždanog 
udara, neki 

ljudi pokazuju promjene u 
ponašanju, kao što je gubitak 
interesa za stvari u kojima 
uživaju, vrlo su impulzivni 
ili se lakše ljute. Važno je 
potražiti pomoć ako ponašanje 
predstavlja opasnost za osobu 
ili druge osobe.
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Problemi s 
uočavanjem 
stvari s jedne 
strane (prostorno 
zanemarivanje)

Prostorno zanemarivanje znači 
da mozak ne obrađuje osjetne 
informacije s jedne strane tijela. 
Zapravo, osoba bi mogla udariti 
u stvari jer nije svjesna jedne 
strane svog tijela. Mogla bi 
propustiti pola hrane na tanjuru, 
jer mozak ne obrađuje sve vidne 
informacije koje dobiva iz očiju.

Problemi s gutanjem 
(disfagija)

Moždani udar može uzrokovati 
probleme s gutanjem uslijed 
slabosti mišića usta i grla. 
Takav poremećaj naziva se 

disfagija. Disfagija 
može zahtijevati meku 
hranu ili hranjenje na 

nazogastričnu sondu - 
cijevčice postavljene 

od nosa do želuca, kako bi 
se izbjegle plućne infekcije 
uzrokovane udisanjem / 
aspiracijom hrane i pića. 
Polovica svih osoba koje su 
preboljele moždani udar imaju 
problema s gutanjem, ali to 
se često poboljšava u prvim 
tjednima.

Teškoće u komunikaciji

Afazija

Trećina osoba 
koje su preboljele 

moždani udar imaju problema s 
govornim jezikom, što se naziva 
afazija. Često je povezana s 
moždanim udarom u lijevoj 
hemisferi mozga. Afazija može 
utjecati na sve aspekte jezika 
uključujući govor, čitanje, 
pisanje i razumijevanje govora. 
Osoba nije postala manje 
inteligentna, ali joj je teško 
koristiti jezik.

Slabost mišića lica

Slabost u licu, ustima, 
jeziku i grlu može 
oštetiti govor.

Problemi s 
koncentracijom i 
pamćenjem

Nakon moždanog 
udara, osoba se može teško 
usredotočiti na razgovor. Može 
zaboraviti ono što čuje i možda 
ne prepoznaje predmete ili čak 
lica. Sve te stvari mogu utjecati 
na komunikaciju.
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Savjet:
komunicirajte s povjerenjem

Možete pomoći osobi koja ima 
problema s komunikacijom 
dajući joj vremena da 
odgovori na pitanja. Ne 
žurite - može potrajati i do 30 
sekundi ili više dok vam ne 
odgovori. Postavljajte jedno 
po jedno pitanje i pokušajte 
da ne odgovarate umjesto te 
osobe. Recite joj ako nešto 
niste razumjeli. 

SKRIVENE POSLJEDICE 
MOŽDANOG UDARA

Umor

Umor koji ne 
prolazi nakon 
odmora može 

ostati mjesecima ili godinama 
nakon moždanog udara. Budući 
da osoba može izgledati dobro, 
može biti teško prihvatiti da se 
bori sa umorom. To je uobičajeno 
nakon moždanog udara i može 
biti ozbiljan problem za neke 
osobe.

Emocionalne 
posljedice

Moždani  udar 
usko je povezan 

s emocionalnim problemima. 
Nakon moždanog udara, oko 
trećine ljudi pati od depresije. 
Oko 20% ljudi ima emocionalnu 
inkontinenciju - u prvih šest 
mjeseci nakon moždanog udara. 
To znači neočekivani plač ili 
smijeh, ponekad bez očiglednog 
razloga.

Pamćenje i razmišljanje

Problemi s pamćenjem i 
koncentracijom vrlo su česti 
nakon moždanog udara. Oni su 
također poznati kao kognitivni 
problemi. Ljudi koji su preživjeli 
moždani udar često se osjećaju 
zbunjeno na početku, ali za 
mnoge se to poboljšava u prvim 
tjednima.

Vid

Oko 60% ljudi ima probleme s 
vidom nakon moždanog udara. 
Problemi mogu uključivati 
dvostruki vid ili visoku 
osjetljivost na svjetlost. Neki 
ljudi gube dio vidnog polja, što 
znači da ne mogu vidjeti sve u 
što gledaju.
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Bol

Neki ljudi doživljavaju 
dugotrajne bolove, kao na 
primjer osjećaj da nešto peče na 
mjestu ožiljka ili bol u mišićima 
i zglobovima.

POTRAŽITE POMOĆ

Mnoge posljedice moždanog 
udara mogu se liječiti, pa ako 
preživjeli imaju bilo koji od 
ovih problema nakon što budu 
otpušteni iz bolnice, trebali bi 
posjetiti svog liječnika.

Savjet:

Posavjetujte se s osobama 
koje su preboljele moždani 
udar

Pojedine posljedice 
moždanog udara su očite. 
Druge promjene nisu tako 
lako vidljive. Dajte osobi 
vremena da razgovara o 
svojim problemima i pokaže 
kako se osjeća.
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REHABILITACIJA

Svatko kome treba rehabilitacija treba početi s njom odmah nakon 
moždanog udara, često već u bolnici. Terapije uključuju: 

Radnu terapiju: pomaže ljudima da nauče vještine 
potrebne za svakodnevne aktivnosti kako bi mogli 
voditi samostalan život;

Fizioterapiju: povećava pokretljivost, snagu i 
ravnotežu;

Govornu i jezičku terapiju: pomaže u 
komuniciranju i gutanju;

Psihološke terapije: pomažu kod teškoća 
s pamćenjem i razmišljanjem, kao i kod 
anksioznosti i depresije;

Dijetetičar / nutricionist / logoped daje savjete 
o hrani i piću za osobe koje imaju problema s 
gutanjem i savjete o zdravoj prehrani. 
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KAKO MOŽETE POMOĆI

Mnogi ljudi zaista imaju 
koristi od podrške prijatelja i 
obitelji u rehabilitaciji. Pitajte 
terapeuta kako pomoći, budući 
da možda možete sudjelovati 
u rehabilitacijskim terapijama 
i pomoći osobi koja će kasnije 
vježbati.

Pitajte osobu koja je preboljela 
moždani udar što ju može 
motivirati. Na primjer, pisanje 
bilješki o tome kako napreduje 
može pomoći u prepoznavanju 
određenih poboljšanja koja je 
napravila.

Zapamtite da rehabilitacija 
može biti nevjerojatno teška i 
za dotičnu osobu. Ona možda 
pokušava ponovno naučiti neke 
osnovne vještine poput hodanja 
ili govora, što je veliki izazov. 
Možete pomoći tako što ćete 
pružiti ohrabrenje i pokazati 
zainteresiranost. 

EMOCIONALNI UTJECAJ 
MOŽDANOG UDARA

Moždani udar može imati 
jak emocionalni utjecaj na 
pojedinca i na ljude u okolišu.

ŠTO PREŽIVJELI MISLE O SEBI

Moždani udar može promijeniti 
način na koji osobe vide sebe. 
Moždani udar obično dolazi kao 
veliki šok, a ovaj šok može imati 
veliki emocionalni utjecaj. Oko 
trećine onih koji su preživjeli 
moždani udar doživljava 
depresiju nakon moždanog 
udara.

Promjena uloga na poslu ili kod 
kuće također može uzrokovati 
poteškoće. Na primjer, ako 
je netko manje sposoban 
osigurati svoju obitelj, što može 
biti uznemiravajuće. Osoba s 
moždanim udarom može imati 
osjećaj gubitka i tuge ako više 
ne može raditi ono u čemu 
uživa.
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Stručni pregled: odnosi

„Dva muškarca su mi rekla: 
„Sada ne mogu zaštititi svoju 
ženu.” Ispravno ili pogrešno, 
osjećali su da su ranije 
predvodili obitelj, ali da to više 
ne mogu.”

Kolin, suradnik udruge 
Stroke Association

Depresija i anksioznost su česti 
nakon moždanog udara. Ako 
smatrate da je vaš član obitelji 
možda osjetljiv, pokušajte 
s njim razgovarati o tome. 
Liječnik obiteljske medicine 
može pružiti savjete.

EMOCIONALNI UTJECAJ NA 
OBITELJ I PRIJATELJE

Ljudi mogu reagirati na vrlo 
različite načine kada član 
obitelji ima moždani udar. 
Možete osjećati tugu, tjeskobu, 
krivnju ili ljutnju i šok.
Osobno iskustvo: bijes

„Htjela sam pronaći krivca za 
ono što se dogodilo s mamom. 
Bila sam stvarno jako ljuta."

Caroll, kći osobe koja je 
preboljela moždani 
udar

Možda ćete imati osjećaj 
gubitka zbog promjene osobe 
i vašeg odnosa s njom. Iako je 
i dalje to ista osoba, promjene 
u komunikacijskim vještinama, 
pamćenju i drugim učincima 
moždanog udara mogu značiti 
da je došlo do promjene u 
uobičajenim aktivnostima i 
izmijeniti obiteljske uloge.
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POTPORA NAKON 

OTPUSTA IZ BOLNICE

Cilj po otpustu iz bolnice je 
osigurati svakome da dobije 
pravu podršku i liječenje nakon 
što napusti bolnicu. To može 
uključivati rehabilitaciju, pomoć 
u svakodnevnim zadacima ili 
druge vrste potpore. Osoba s 
moždanim udarom  i njegova 
obitelj ili njegovatelji trebali 
bi biti dio planiranja otpusta, 
stoga recite bolničkom osoblju 
ukoliko želite biti uključeni. 
Proces otpuštanja iz bolnice i 
razina pružene potpore mogu 
se razlikovati od područja do 
područja. 

KONTROLNI PREGLED

Osobe s moždanim udarom  
trebale bi imati bar jedan pregled 
nakon otpusta iz bolnice kako bi 
bile sigurne da dobivaju pravu 
potporu ukoliko se njihove 
potrebe mijenjaju. Ovo je često 
šest mjeseci nakon otpuštanja 
iz bolnice. Ako se to ne dogodi, 
ili ako smatrate da su liječenje i 
podrška nedovoljni, obratite se 
liječniku obiteljske medicine.

RANI OTPUST UZ POTPORU

Neki ljudi mogu rano izaći 
iz bolnice i nastaviti s 
rehabilitacijom kod kuće, pod 
uvjetom da se mogu premjestiti s 
kreveta na stolicu i imati siguran 
kućni  okoliš u koji će se vratiti. 

Stručni pregled: otpust

„Od prvog sastanka s 
pacijentima i njihovim 
obiteljima, govorimo o planu 
otpusta. Vrlo smo otvoreni zbog 
činjenice da je otpust uvijek 
bolje realizirati što je prije 
moguće, uz rehabilitaciju nakon 
otpusta.”

Simon, radni terapeut 
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INFORMACIJE ZA 
NJEGOVATELJE

Ako postanete njegovatelj 
nekoga ko je prebolio moždani 
udar, što može biti vrlo 
zahtjevno. Njegovatelj može 
imati mnoge oblike, a možda 
čak i ne mislite o sebi kao 
njegovatelju.

Njega može značiti kupnju, 
čišćenje kuće ili razvrstavanje 
računa. To može biti uključivanje 
u osobnu njegu ili pomoć u 
rehabilitaciji.

Također je važno voditi brigu o 
sebi. Na primjer, ako propuštate 
spavanje ili obroke, to vam 
može otežati ispunjavanje uloge 
njegovatelja.

Njegovatelji također mogu biti 
izloženi riziku od emocionalnih 
problema poput stresa, depresije 
i iscrpljenosti, stoga se nemojte 
bojati tražiti potporu.

Vaša obitelj i prijatelji mogu 
ponuditi svoje vrijeme da vam 
pomognu. U mnogim lokalnim 
sredinama postoje centri za 
njegu  u kojima možete dobiti 
savjete i informacije.
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SMJEŠTAJ

Neke osobe koje imaju 
invaliditet nakon moždanog 
udara mogu živjeti samostalno. 
Nekima će trebati neke 
prilagodbe u domu, ili malo 
podrške za svakodnevne 
poslove, kao što su kupnja i 
kuhanje.

Ako netko treba pomoć u 
mnogim aspektima života, 
možda će morati prijeći u dom 
za njegu ili živjeti s obitelji.

Ako možete, razgovarajte s 
voljenom osobom o onome što 
želi.

PROCJENA OD STRANE 
NJEGOVATELJA

Socijalna služba i liječnik 
obiteljske medicine mogu 
provesti procjenu vaših potreba 
za potporom koje se zovu 
procjena njegovatelja. Ne 
morate biti trajni njegovatelj i 
ne morate živjeti s osobom koju 
njegujete.

Procjena će odrediti koju 
vrstu pomoći trebate. To 
može uključivati pomoć u 
smanjenju stresa, kao što su 
teretana i troškovi putovanja. 

Osoba o kojoj se brinete može 
imati kratak boravak u domu 
za skrb da biste se vi mogli 
odmoriti, ili mjesto u dnevnom 
boravku. Vijeće može napraviti 
financijsku procjenu kako bi 
odlučilo koji doprinos morate 
platiti za te troškove.
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PROCJENA POTREBA ZA 
NJEGOM I POTPOROM

Osoba koju njegujete može 
sama napraviti procjenu svojih 
potreba. Najčešće se može 
omogućiti pomoć patronažne 
službe i njege u kući. 

FINANCIJSKI UTJECAJ

Moždani udar može imati veliki 
financijski utjecaj. Na primjer, 
obitelj može izgubiti glavni 
dohodak dok se osoba ne 
oporavi od moždanog udara, ili 
član obitelji može raditi kraće 
radno vrijeme kako bi se brinuo 
za roditelja ili partnera.Imajte 
na umu da te informacije nisu 
namijenjene kao zamjena za 
profesionalni savjet prilagođen 
vašoj situaciji. 

Pokušavamo pružiti točne 
i ažurirane sadržaje, no 
informacije se mogu mijenjati 
tijekom vremena.
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KONTAKTIRAJTE NAS

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PREVENCIJU MOŽDANOG UDARA 
(HDPMU)

Osnovano je 1997. godine 
sa zadaćom da temeljem 
najnovijih spoznaja u 
medicinskoj znanosti spriječi 
nastanak moždanog udara kod 
ugroženih osoba, te da isto 
tako unaprijedi dijagnostiku, 
liječenje i rehabilitaciju osoba 
oboljelih od moždanog udara. 

Naše su aktivnosti usmjerene 
na edukaciju stanovništva 
i medicinskog osoblja o 
moždanom udaru kako bi 
se unaprijedila dijagnostika, 
liječenje i rehabilitacija. 

Hrvatsko društvo za 
prevenciju moždanog udara 

Ulica grada Vukovara 271/4 
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon/Fax: +385 1 551 31 37

e-mail: croatianstrokesociety@
gmail.com

web: www.mozdaniudar.hr



Stroke Association je vodeća dobrotvorna organizacija u Velikoj Britaniji 
posvećena borbi protiv moždanog udara. Oslanjamo se na donacije 
za financiranje istraživanja čiji je cilj spašavanje života i pružanje 
zdravstvenih usluga za osobe pogođene moždanim udarom. Za više 
informacija nazovite našu telefonsku službu +44 303 3033 100 ili 
posjetite našu internet stranicu stroke.org.uk. Za povratne informacije 
o našim publikacijama, pošaljive elektronsku poštu na adresu 
feedback@stroke.org.uk.

Stroke Association je registrirana kao dobrotvorna organizacija u Engleskoj 
i Walesu (br. 211015) i Škotskoj (SC037789). Također je registrirana u 
Sjevernoj Irskoj (XT33805), Otoku Man (br. 945) i Jerseyu (NPO 369). 
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