


PODPORA PRO OSOBY, 
KTERÉ PŘEŽILY 

CeVNI MOZKOVOU PRIHODU

Informace pro rodinu, přátele a pečovatele o 
osoby, které měly 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.
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Rada: přečtěte si spolu

Po cévní mozkové příhodě může být obtížné porozumění textu. 
Čtení a rozhovor o našich příručkách s osobou, která měla cévní 
mozkovou příhodu, může pomoci. Možná bude potřeba některé 
věci probrat vícekrát.

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
in fo@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

Pokud po cévní mozkové 
příhodě podporujete člena 
rodiny nebo přítele, tato 
příručka vám pomůže pochopit, 
co se stalo. Nabízí rady pro 
podporu lidí, kteří přežili cévní 
mozkovou příhodu a možnosti, 
kde hledat radu.

CÉVNÍ MOZKOVÁ 
PŘÍHODA: CO 
POTŘEBUJETE VĚDĚT

Cévní mozková příhoda je 
útokem na mozek. Dochází 
při ní k přerušení přívodu 
krve do mozku a mozkové 
buňky odumírají. Poškození 
mozkových buněk může mít 
vliv na to, jak tělo funguje. Může 
také změnit způsob, jakým 
myslíte nebo jak se cítíte.

Existují dva hlavní typy cévní 
mozkové příhody:

1. Ischemická: v důsledku 
uzavřené cévy v mozku

2. Hemoragcká: v důsledku 
krvácení do mozku nebo na 
jeho povrch.

Ischemická je často zvána 
jako cévní mozková příhoda 
způsobená sraženinou.

Hemoragická cévní mozková 
příhoda je způsobena krvácením 
do mozku.
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RŮZNÉ NÁZVY PRO 
HEMORAGICKOU CÉVNÍ 
MOZKOVOU PŘÍHODU

Krvácivá cévní mozková příhoda 
se nazývá intracerebrální 
hemoragií pokud je uvnitř tkáně, 
nebo subarachnoidální hemoragií 
pokud je na povrchu.

TIA NEBO SLABÁ MRTVICE

TIA (Tranzitorní ischemická 
ataka) je stejná jako cévní 
mozková příhoda s tím rozdílem, 
že příznaky trvají méně než 24 
hodin. U TIA se krevní céva v 
mozku zablokuje, ale trombus 
se sám rozpustí. TIA je také 
známá jako slabá mrtvice, a 
někteří lidé ji chybně považují za 
závrať. Nicméně je TIA hlavním 
varovným signálem příští, 
již závažnější cévní mozkové 
příhody.

KAŽDÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ 
PŘÍHODA JE ODLIŠNÁ

Po cévní mozkové příhodě se 
někteří lidé dobře zotavují. 
Avšak cévní mozková příhoda 
může vést k invaliditě, která 
může být mírnější nebo 
těžší. Cévní mozková příhoda 
způsobuje obvykle větší rozsah 
invalidity než jakýkoli jiný stav. 
Nicméně, mnoho následků 
cévní mozkové příhody může 
být léčeno, a rehabilitace může 
pomoci pacientům zotavit se co 
nejvíce. 

Rada: osoba může vypadat 
dobře, ale stále potřebuje 
pomoc se "skrytými" následky 
cévní mozkové příhody.

RIZIKO DALŠÍ CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Šance, že osoba dostane druhou 
cévní mozkovou příhodu, může 
být hlavní obavou postiženého i 
pro jeho rodiny a přátel. Výzkum 
nám říká, že po cévní mozkové 
příhodě přibližně jeden ze čtyř 
lidí má další podobný iktus 
během následujících pěti let. 
Druhá cévní mozková příhoda 
se pravděpodobně vyskytne 
během prvních 30 dnů. 
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Proto, již při prvním postižení, 
lékaři vždy zkontrolují, zda 
pacient má nějaký zdravotní 
problém, který zvyšuje riziko 
cévní mozkové příhody.  

Hlavní zdravotní problémy, 
které zvyšují riziko cévní 
mozkové příhody, jsou:

Vysoký krevní tlak,

Atriální fibrilace 
(nepravidelný 
srdeční tep),

Diabetes,

Vysoký cholesterol.

Tyto stavy lze léčit, aby se snížilo 
riziko cévní mozkové příhody. 
Pokud člověk má jeden nebo 
více z těchto stavů, to nejlepší, 
co může udělat pro snížení 
rizika, je přijmout léčbu, která 
mu byla poskytnuta.

Může také získat rady ohledně 
změn pro zdravý životní styl, 
jako je například ukončení 
kouření a hubnutí.

JAK MŮŽETE POMOCI

Podpořit osoby, aby snížily 
riziko další cévní mozkové 
příhody můžete tím, že 
podpoříte, jejich léčbu, 
která jim byla naordinována. 
Pokud potřebují zhubnout 
nebo změnit své stravování, 
pomůže jim nějaká praktická 
pomoc. Praktický lékař nebo 
specializovaná zdravotní sestra 
může pomoci porozumět jejich 
individuálnímu riziku cévní 
mozkové příhody a poskytnout 
podporu při jeho snižování.
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ROZPOZNÁNÍ PŘÍZNAKŮ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

Je důležité vědět, jak rozpoznat obvyklé příznaky cévní mozkové 
příhody na sobě nebo na někom jinému. Použití testu FAST je 
nejlepší způsob. 

FAST TEST

FAST  test pomáhá identifikovat tři nejčastější příznaky cévní 
mozkové příhody nebo TIA. Existují však další příznaky, které 
musíte brát vážně. 

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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Patří sem:

Náhlá slabost nebo 
necitlivost na jedné 
straně těla, včetně 
nohy, paže nebo 
chodidla,            

Potíže najít slova 
nebo řeč v jasných 
větách,   

Náhle rozmazaný 
zrak nebo ztráta 
zraku, což se týká 
buď jednoho oka, 
nebo obou očí 
současně,          

Náhlá ztráta paměti 
nebo zmatenost, 
závrať nebo náhlý 
pád,     

Náhlá, silná bolest 
hlavy.   

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

Co dělat, pokud se 
příznaky objevily před 
více než 24 hodinami
Pokud jste měli závrať (což 
může být TIA (slabá mrtvice) 
více než před jedním dnem, 
obraťte se na svého praktického 
lékaře a požádejte o naléhavou 
schůzku. Můžete také navštívit 
nejbližší nemocnici nebo místní 
pohotovostní službu. TIA je 
hlavní varovnou známkou cévní 
mozkové příhody. Kvůli tomu je 
nutné získat lékařskou pomoc, i 
když se TIA vyskytla před nějakou 
dobou.

AKUTNÍ LÉČBA CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Pokud existuje podezření na 
cévní mozkovou příhodu, měla 
by být osoba odvezena na 
speciální jednotku pro cévní 
mozkovou příhodu v nemocnici. 
Skenování mozku a další 
vyšetření slouží jako pomoc 
k diagnostice cévní mozkové 
příhody a jejích příčin.

V případě ischemické cévní 
mozkové příhody (kvůli 
zablokování krevní cévy v mozku) 
zahrnuje léčba léky na rozpuštění 
sraženin (trombolýza) a léky, 
které zabraňují krvi, aby tvořila 
sraženiny. 
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Trombektomie je léčba, která 
odstraňuje sraženinu pomocí 
mechanického zařízení. To je k 
dispozici dosud pouze v malém 
počtu nemocnic v Evropě.

V případě hemoragické cévní 
mozkové příhody (v důsledku 
krvácení do mozku) - léčba 
zahrnuje léky ke snížení krevního 
tlaku a operaci k zastavení 
krvácení nebo snížení tlaku v 
mozku.

Rada:
Pokud podporujete někoho, 
kdo měl právě cévní 
mozkovou příhodu, požádejte 
lékařský personál, aby 
vysvětlili, jaké testy a léčebné 
postupy používají.

PALIATIVNÍ PÉČE

U některých lidí příhoda může 
být život ohrožující. Pokud je 
vaše milovaná osoba vážně 
nemocná a stav se zhoršuje, 
můžete získat podporu od týmu 
paliativní péče v nemocnici, 
který poskytuje paliativní péči.
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RYCHLÝ PRŮVODCE O 
NÁSLEDCÍCH CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Následky cévní mozkové 
příhody závisí na tom, kde k ní 
v mozku došlo a na rozsahu 
poškozené části.

Někteří lidé mají problémy s 
fyzickými aktivitami, jako je řeč, 
chůze a polykání. Jiné následky 
cévní mozkové příhody nejsou 
tak snadno rozpoznatelné, 
jako únava, ztráta paměti a 
emocionální problémy.

Rada: některé následky cévní 
mozkové příhody se rychle 
zlepšují

Problémy jako slabost, 
inkontinence a potíže s 
polykáním se často zlepšují 
ve dnech po cévní mozkové 
příhodě.

VIDITELNÉ NÁSLEDKY 
CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

Pohyb a rovnováha

Cévní mozková 
příhoda často 
způsobuje slabost 
podél jedné strany, 

která ovlivňuje paže a nohy. 

To může vést k problémům s 
chůzí, udržováním rovnováhy a 
držením věcí. 

Problémy s inkontinencí

Problémy s kontrolou 
střev nebo močového 
měchýře jsou po cévní 
mozkové příhodě 

velmi časté. Kontinence se 
často zlepšuje v prvních 
týdnech. Inkontinence může být 
nepříjemná, a proto nabízejte 
podporu a porozumění a 
povzbuzujte osobu, aby 
vyhledala lékařskou pomoc.

Změny v chování

Některé osoby 
vykazují po příhodě 
změny v chování, 
jako například ztráta 

zájmu o věci, které měly rády, 
jsou velmi impulzivní nebo jsou 
snáze rozzlobené. Je důležité 
hledat pomoc, pokud chování 
představuje nebezpečí pro 
dotyčnou osobu nebo pro jiné. 
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Problémy s pozorováním věcí 
na jedné straně (prostorové 
zanedbávání)

Prostorové zanedbávání 
nebo nedbalost znamená, 
že mozek nezpracovává 
smyslové informace z jedné 
strany těla a prostoru. Osoba 

by mohla narazit 
do věcí, protože 
si neuvědomuje 
polovinu prostoru. 
Mohla by si 

nevšimnout poloviny jídla na 
talíři, protože mozek nezpracuje 
veškeré vizuální informace, 
které dostává z očí. 

Problémy s polykáním 
(dysfagie)

Cévní mozková 
příhoda může 
způsobit problémy 
s polykáním kvůli 

slabým svalům v ústech a krku. 
Toto je známé jako dysfagie. 
Osoba s dysfagií může vyžadovat 
měkkou potravu nebo výživovou 
sondu, aby se zabránilo infekci 
plic způsobené vdechnutím 
potravin a nápojů. Přibližně 
polovina všech pacientů trpících 
cévní mozkovou příhodu má 
problémy s polykáním, ale v 
prvních týdnech se to často 
zlepšuje.          

Potíže v komunikaci

Afázie

Přibližně třetina těch, 
kteří přežili cévní 
mozkovou příhodu, 
mají problém s řečí, 
který se nazývá afázie. 

Často pochází z cévní mozkové 
příhody na levé straně mozku. 
Afázie může ovlivnit všechny 
aspekty řeči včetně, čtení, psaní 
a porozumění řeči. Osoba se 
nestala méně inteligentní, ale 
je pro ni obtížné používat jazyk.

Slabé obličejové svaly

Slabost ve tváři, 
ústech, jazyku a hrdle 
může také poškodit 
řeč.

Problémy se soustředěním a 
pamětí

Po cévní mozkové 
příhodě může být 
obtížné soustředit se 
na rozhovor. Osoba 

může zapomenout na to, co slyší, 
případně nemůže rozpoznat 
objekty nebo dokonce i tváře. 
Všechny tyto okolnosti mohou 
ovlivnit komunikaci.
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Rada: komunikujte s důvěrou

Můžete pomoci osobě, která má 
komunikační problémy tím, že jí 
poskytnete čas na zodpovězení 
otázek. Nespěchejte - může to 
trvat až 30 sekund nebo déle. 
Klaďte otázku jednu za druhou 
a snažte se neodpovídat místo 
té osoby. Zeptejte se, jestli jste 
něčemu nerozuměli.

SKRYTÉ NÁSLEDKY CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Únava

Zesláblost nebo 
únava, která 
zůstává i po 
odpočinku, může 
trvat měsíce 

nebo roky po cévní mozkové 
příhodě. Kvůli tomu, že člověk 
může vypadat dobře, je obtížné 
pochopit, že bojuje s únavou. 
Toto je časté po cévní mozkové 
příhodě a může být vážným 
problémem pro některé lidi.

Emocionální následky

Cévní mozková příhoda je 
úzce spojena s emocionálními 
problémy. Po cévní mozkové 
příhodě asi třetina lidí trpí 
depresí. Asi 20 % lidí zažívá 
emoční labilitu během prvních 

šesti měsíců po 
cévní mozkové 
příhodě. To 
znamená nečekaný 

pláč nebo smích, někdy bez 
zřejmého důvodu. 

Paměť a myšlení

Problémy s pamětí a 
koncentrací jsou po cévní 
mozkové příhodě velmi časté. 
Jsou také známé jako kognitivní 
problémy. Osoby, které přežily 
cévní mozkovou příhodu, se 
nejdříve cítí zmateny, ale pro 
mnohé se stav zlepšuje v 
prvních týdnech. 
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Zrak

Asi 60 % lidí má 
po cévní mozkové 
příhodě problémy 
se zrakem. 
Problémy mohou 

zahrnovat duální vidění nebo 
vysokou citlivost na světlo. 
Někteří lidé ztrácejí část 
zorného pole, což znamená, že 
nevidí vše ve svém zorném poli. 

Bolest

Někteří lidé trpí 
dlouhotrvajícími bolestmi, 
jako je pocit, že je něco pálí v 
jizvě nebo bolest ve svalech a 
kloubech.

HLEDEJTE POMOC

Řadu důsledků cévní mozkové 
příhody je možné léčit, takže 
pokud má přeživší osoba nějaký 
z těchto problémů poté, co byla 
propuštena z nemocnice, měla 
by navštívit svého lékaře. 

Rada: naslouchejte osobám, 
které přežily cévní mozkovou 
příhodu

Některé následky cévní 
mozkové příhody jsou zřejmé. 
Jiné změny nejsou tak snadno 
viditelné. Dejte osobě čas, aby 
mluvila o svých problémech a 
ukázala, jak se cítí.
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REHABILITACE

Každá osoba, která to potřebuje, by měla okamžitě po příhodě zahájit 
rehabilitaci, často začínájící již v nemocnici. Terapie zahrnují:

Pracovní terapie: pomáhá lidem znovu se 
seznámit s každodenními dovednostmi, aby byli 
schopni vést nezávislý život.

Fyzioterapie: zlepšuje pohyb, rovnováhu a 
koordinaci.

Řečová a jazyková terapie: pomůže v 
komunikaci a polykání.

Psychologické terapie: pomáhají s pamětí 
a problémy v myšlení, stejně jako s úzkostí a 
depresí.

Dietetik poradí v jídle a pití pro lidi, kteří mají 
potíže s polykáním, a poradí se zdravou výživou.
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JAK MŮŽETE POMOCI?

Mnoho lidí opravdu těží z 
podpory přátel a rodin při 
rehabilitaci. Zeptejte se 
terapeutů, jak můžete pomoci, 
protože se možná můžete 
účastnit rehabilitačních terapií 
a pomoci osobě později při 
fyzickém cvičení.

Požádejte přeživší osobu, co by 
ji mohlo motivovat. Například 
psaní poznámek o tom, jak 
postupuje, může pomoci vidět 
zlepšení, které postižený učinil.

Pamatujte si, že rehabilitace 
může být pro danou osobu 
neuvěřitelně těžká a namáhavá 
práce. Možná se snaží znovu 
naučit některé základní 
dovednosti, jako je chůze nebo 
řeč, což je velká výzva. Můžete 
pomoci tím, že poskytnete 
povzbuzení a projevíte zájem.

EMOCIONÁLNÍ VLIV 
CÉVNÍ MOZKOVÉ 
PŘÍHODY

Cévní mozková příhoda může 
mít silný emocionální účinek na 
jedince a na lidi v jeho okolí.

CO SI O SOBĚ MYSLÍ 
PŘEŽIVŠÍ OSOBA 

Cévní mozková příhoda může 
změnit způsob, jakým lidé vidí 
sami sebe. Cévní mozková 
příhoda obvykle přichází jako 
velký šok a tento šok může mít 
velký emocionální vliv. Přibližně 
jedna třetina pacientů, kteří 
přežili cévní mozkovou příhodu, 
zaznamenala depresi po cévní 
mozkové příhodě. 

Změna rolí v práci nebo 
doma také může způsobit 
potíže. Například, pokud je 
někdo méně schopen živit a 
zaopatřovat svou rodinu, může 
to být znepokojující. Může mít 
pocit ztráty, pokud již nemůže 
dělat věci, z kterých má požitek.
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Expertní zobrazení: vztahy

"Dva lidé mi řekli:" Nyní nemohu 
chránit svou ženu. "Správně 
nebo špatně, cítili, že dříve 
byli hlava rodiny, ale už tím 
nemohou být."

Kolin, spolupracovník 
Stroke Association

Deprese a úzkost jsou časté po 
cévní mozkové příhodě. Pokud 
máte pocit, že váš rodinný 
příslušník může být v depresi, 
zkuste s ním o tom mluvit. 
Praktický lékař může být 
schopen poradit. 

EMOCIONÁLNÍ DOPAD NA 
RODINU A PŘÁTELE

Lidé mohou reagovat různými 
způsoby, pokud má člen rodiny 
cévní mozkovou příhodu. Možná 
budete cítit smutek, starost, 
vinu nebo hněv a šok.

Osobní příběh: hněv

"Chtěla jsem najít viníka za to, 
co se stalo s maminkou. Byla 
jsem opravdu, ale opravdu 
naštvaná."
Karol, dcera ženy, 
která přežila cévní 
mozkovou příhodu

Může dojít k pocitu ztráty 
kvůli změnám v osobnosti a 
vašeho vztahu s danou osobou. 
Přestože je stále stejná osoba, 
změny v komunikačních 
dovednostech, paměti a dalších 
dopadech cévní mozkové 
příhody mohou znamenat, že 
došlo ke změně v obvyklých 
rutinách a ke změně rolí v 
rodině.  

PODPORA PO 
PROPUŠTĚNÍ Z 
NEMOCNICE
Proces propuštění má za cíl 
zajistit, aby každá osoba měla 
správnou podporu a léčbu poté, 
co opustila nemocnici. To může 
zahrnovat rehabilitační terapii, 
pomoc při každodenních 
úkolech nebo plnou podporu. 
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Pacient a jeho rodina nebo 
pečovatelé by měli být součástí 
plánování propuštění, proto 
řekněte lékařskému personálu, 
pokud chcete být zapojeni. 
Proces propuštění a úroveň 
poskytované podpory se mohou 
lišit v závislosti na regionu.

PŘEHLED POKROKU

Lidé by měli mít alespoň jedno 
vyšetření po propuštění z 
nemocnice, nejlépe půl roku po 
propuštění, aby si byli jisti, že 
dostávají skutečnou podporu, 
pokud se jejich potřeby 
změní. Pokud se tak nestane, 
nebo cítíte, že nedostáváte 
dostatečnou léčbu a podporu, 
kontaktujte praktického lékaře. 

PŘEDČASNĚ PODPOROVANÉ 
PROPUŠTĚNÍ

Někteří lidé se mohou 
brzy dostat z nemocnice a 
obnovit doma rehabilitaci za 
předpokladu, že se mohou 
posunout z postele na židli a mít 
bezpečné domácí prostředí pro 
návrat.

Profesionální zobrazení: 
propuštění

"Od prvního setkání s pacienty a 
jejich rodinami mluvíme o plánu 
propuštění. Jsme velmi otevřeni 
vůči skutečnosti, že propuštění  
je vždy lépe realizovat 
co nejdříve, s pokračující 
rehabilitací po propuštění." 

Simon, pracovní 
terapeut

INFORMACE PRO 
PEČOVATELE

Pokud se stanete pečovatelem 
o někoho, kdo utrpěl cévní 
mozkovou příhodu, může to být 
velmi náročné. Být pečovatelem 
může mít mnoho forem a 
možná jste ani nepředpokládali, 
že se stanete pečovatelem.

Péče může znamenat nákup, 
úklid domu nebo třídění účtů. 
Může to také zahrnovat účast 
v osobní péči nebo pomoc v 
rehabilitaci.

Je také důležité postarat se 
i o sebe. Pokud vlivem péče 
přestanete spát či jíst, může 
pro vás být těžší plnit svou roli 
pečovatele.
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Pečovatelé mohou být také 
vystaveni riziku emočních 
problémů, jako je stres, deprese 
a vyčerpání, takže se nebojte 
hledat podporu i pro sebe.

Vaše rodina a přátelé vám 
mohou nabídnout svůj čas, 
aby vám pomohli. V mnoha 
regionech existují centra péče, 
kde můžete získat rady a 
informace.

BYDLENÍ

Někteří lidé, kteří jsou po cévní 
mozkové příhodě invalidní, 
mohou žít nezávisle. Někteří 
budou potřebovat nějaké úpravy 
ve svém domě, nebo malou 
podporu pro každodenní úkoly, 
jako je nakupování a vaření.

Pokud někdo potřebuje 
pomoc v mnohých aspektech 
života, možná se bude muset 
přestěhovat do pečovatelského 
domu nebo bydlet s příbuzným.

Pokud můžete, mluvte se svojí 
milovanou osobou o tom, co 
chce. 

POSOUZENÍ, KTERÉ 
PROVÁDÍ PEČOVATEL

Sociální služby v místní 
samosprávě mohou provést 
hodnocení vašich potřeb pro 
získání podpory, která se nazývá 
náhradní péče. Nemusíte 
být trvalým pečovatelem a 
nemusíte žít s osobou, o kterou 
pečujete. 

Posouzení určí, který typ 
pomoci potřebujete. To může 
zahrnovat pomoc při snižování 
vašeho stresu, jako je členství v 
posilovně a pomoc v cestovních 
nahradách. Osoba, o kterou 
pečujete, by mohla mít krátký 
pobyt v pečovatelském

domě, aby vám umožnila 
přestávku v péči nebo místo v 
centru denních služeb.

Součástí může být i finanční 
posouzení vašeho podílu na 
nákladech péče.
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POSOUZENÍ POTŘEB 
PÉČE A PODPORY

Osoba, o kterou pečujete, může 
sama posoudit své potřeby. 
Sociální ochrana není zdarma, 
ale místní rada rozhodne, která 
finanční pomoc je k dispozici 
na úhradu nákladů. Posouzení 
pečovatele se může provést 
ve stejnou dobu, pokud oba 
souhlasíte.

FINANČNÍ EFEKT

Cévní mozková příhoda může 
mít velký finanční vliv. Například 
rodina může ztratit svůj hlavní 
příjem, dokud se rodič nezotaví z 
cévní mozkové příhody, nebo člen 
rodiny může zkrátit pracovní dobu, 
aby se mohl starat o rodiče nebo 
partnera. 

Upozorňujeme, že tyto informace 
nejsou určeny jako náhrada 
za odborné rady, které jsou 
přizpůsobeny vaší situaci. 
Snažíme se poskytovat přesný 
a aktualizovaný obsah, ale 
informace se mohou časem měnit.
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KONTAKTUJTE NÁS

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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