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Совет: читајте заедно

По ударот разбирањето 
на говорот може да биде 
отежнато. Читањето и 
разговорот за нашите 
водичи со друга личност.
(друга здрава личност која 
ќе помогне во читање или 
интерпретација) . Можеби 
ќе биде потребно да слушне 
нешто повеќе пати.

ТУКА СМЕ ЗА ВАС

Здружението за борба против 
мозочен удар „Мозочен удар” 
како невладина, неполитичка 
и непрофитна организација, 
функционира од 2014 година и 
претставува прво здружение од 
ваков тип во Македонија. Целта 
на Здружението „Мозочен 
удар” е да делува превентивно 
со цел да се намали бројот на 
мозочните удари, да се залага 
за подобрување на третманот 
и рехабилитацијата со цел да 
се редуцира инвалидитетот и 
смртноста по мозочниот удар 
како и да понуди поддршка и 
помош на болните и нивните 
семејства.

Здружение за борба против 
мозочен удар „Мозочен 
удар”

Адреса: 
ул. Партизанска бр.55 6000 
Охрид 

Електронска пошта: 
strokemk@gmail.com

Веб адреса: 
www.mozocenudar.mk/

ЗА ВАС

Ако поддржувате член од 
семејството или пријател кој 
преживеал мозочен удар, 
овој водич ќе Ви помогне да 
разберете што се случило. 
Тој нуди совети за поддршка 
на луѓето кои преживеале 
мозочен удар и идеи за тоа 
каде треба да се побара совет.
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МОЗОЧЕН УДАР: ШТО 
ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

Мозочниот удар е напад на 
мозокот. Се случува кога ќе 
се прекине снабудвањето со 
крв на еден дел од мозокот 
и изумираат мозочните 
клетки. Оштетувањето на 
мозокот може да влијае и врз 
функционирањето на телото. 
Исто така, може да го смени 
начинот на размислување и 
како се чувствувате. Постојат 
два главни вида мозочен удар:

1.  Исхемичен: поради 
запушен крвен сад во 
мозкот

2. Хеморагичен: поради 
крварење во или околу 
мозокот.

Можеби ќе слушнете дека 
исхемичниот често се 
нарекува и мозочен удар кој 
настанал поради тромб.

Хеморагичниот мозочен удар 
често се нарекува мозочно 
крварење.

РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ  
ЗА ХЕМОРАГИЧНИОТ 
МОЗОЧЕН УДАР

Хеморагичниот мозочен удар 
може да биде крварење во 
мозокот, субарахноидална 
хеморагија или 
интрацеребрална хеморагија.

ТИА ИЛИ МИНИ МОЗОЧЕН 
УДАР

ТИА (транзиторна 
исхемична атака) е 
исто што и мозочен 
удар, освен што 
симптомите траат 

кратко, помалку од 24 часа. 
За време на ТИА, крвниот 
сад во мозокот се блокира, 
но по кратко време сам се 
одзатнува. Меѓутоа, ТИА е 
главен предупредувачки знак 
за мозочен удар.



3

СЕКОЈ МОЗОЧЕН УДАР Е 
РАЗЛИЧЕН

По мозочниот удар некои луѓе  
добро закрепнуваат. Меѓутоа 
мозочниот удар може да 
предизвика инвалидитет, 
кој може да биде поблаг или 
потежок. Мозочниот удар 
предизвикува инвалидитет 
повеќе од која било друга 
состојба. Меѓутоа, многу од 
последиците од мозочниот 
удар може да се лечат, а 
рехабилитацијата може да 
помогне, пациентите да 
заздрават колку што е можно 
повеќе.

Совет:
Лицето може да изгледа 
добро, но и понатаму му 
терба помош со „скриените“ 
последици од мозочен 
удар.

РИЗИК ОД ДРУГ МОЗОЧЕН 
УДАР

Шансите за повторен мозочен 
удар може да му претставуваат 
голема грижа на лицето кое 
преживеало мозочен удар 
и на неговото семејство и 
пријатели. 

Според истражувањата, 
приближно едно од четири 
лица добиваат уште еден удар 
во рок од 5 години. Вториот 
мозочен удар, најверојатно, 
ќе се случи во првите 30 дена. 

Затоа, кога некој има мозочен 
удар, лекарите проверуваат 
дали лицето има некоја 
здравствена состојба која го 
зголемува ризикот од мозочен 
удар.

Главни здравствени 
состојби кои го зголемуваат 
рзикот од мозочен удар се:

Висок крвен 
притисок

Артријална 
фибрилација 
(неправилна 
работа на срцето)

Дијабетес

Висок холестерол
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Овие состојби може да се 
третираат за да се намали 
ризикот од мозочен удар. 
Доколку некој има еден или 
повеќе од овие состојби, 
најдобра работа која може да 
ја направи за намалување на 
ризикот е да ја зема терапијата 
која му е припишана.

Може да добијат и совети за 
здрави промени на начинот 
на живот, како што се 
престанување со пушењето 
и намалување на телесната 
тежина.

КАКО МОЖЕТЕ ДА 
ПОМОГНЕТЕ

Можете да му помогнете на 
лицето да го намали ризикот 
од мозочен удар, така што 
ќе го поддржувате во тоа да 
ја зема терапијата која му е 
припишана. Доколу треба да 
ја намали телесната тежина 
или да ја промени исхраната, 
можеби ќе им користи и некоја 
практична помош. Матичниот 
лекар или медицинска сестра 
специјализирана за мозочен 
удар, може да му помогне 
некому да го согледа ризикот 
од мозочен удар и да му пружи 
помош при намалување на 
истиот.
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ВООЧУВАЊЕ НА СИМПТОМИТЕ НА МОЗОЧЕН УДАР

Важно е да знаете како да ги препознаете вообичаените 
симптоми на мозочен удар кај себе или кај некого друг. 
Користењето на тестот БРЗО е најдобар начин за тоа.

БРЗО помага во препознавањето на трите најчести симптома на 
мозочен удар или ТИА. Сепак, постојат и други симптоми кои 
треба сериозно да ги сфатите. 

Брзо повикај 194:  
Ако видите еден од овие три знака, 
време е да повикате 194.

Раката е послаба: 
Едната рака е послаба. Може ли личноста 
да ги подигне двете раце и да ги задржи 
во таа позиција?

Зборот е променет : 
Говорот може да е променет. Може ли 
личноста јасно да говории да разбере се што 
ќе кажете? Дали говорот е неразговетен?

Образот е искривен: 
Дали лицето е искривено? 
Дали е устата симетрична или не?

ТЕСТОТ БРЗО
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Тие опфаќаат:

Ненадејна слабост или вкочанетост на едната 
страна од телото, односно на раката и/или на 
ногата.

Тешко изнаоѓање зборови или отежнат говорот.

Нејасен, заматен вид или губење на видот на 
едното или на двете очи

Ненадејно губење на меморијата или збунетост, 
вртоглавица или ненадеен пад

Ненадејна, силна главоболка.

Мозочниот удар може на сите 
да им се случи, во кој било 
период од животот. Секоја 
секунда се брои. Ако откриете 
кој било од овие знаци на 
мозочен удар, немојте да 
чекате. Веднаш повикајте 
194.

Што да сторите ако 
симптомите се појавиле 
пред повеќе од 24 часа
Ако сте имале вртоглавица која 
можеби е ТИА (мал мозочен 
удар) пред повеќе од еден 
ден, повикајте го општиот 
лекар и закажете итен преглед. 
Исто така, можете да отидете 
во најблиската клиника на 
Националната здравствена 
служба или локалната служба 
за несреќи и итни случаи. ТИА е 
главен знак за предупредување 
од мозочен удар. 
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Затоа, неопходно е да добиете 
медицинска помош, дури и ако 
ТИА Ви се случил пред подолго 
верме.

ИТЕН ТРЕТМАН НА МОЗОЧЕН 
УДАР

Кога постои сомнеж за 
мозочен удар, лицето треба 
да се одведе во специјално 
одделение за мозочни удари 
во болница. Снимање на 
мозокот и други проверки 
се користат за помош 
при дијагностицирање на 
мозочниот удар и неговите 
причинители.

Кај исхемичен мозочен 
удар (поради запушување 
на крвен сад во мозокот) – 
терапијата вклучуваа лекови 
за разбивање на тромб 
(тромболиза) и лекови кои ја 
спречуваат крвта да формира 
друг тромб. Тромбектомија е 
третман со кој се отстранува 
тромбот со помош на 
механички уред. Ова е 
достапно во многу мал број 
болници во Европа.

Кај хеморагичниот мозочен 
удар (поради крварење 
во мозокот) – терапијата 

вклучуваа лекови за 
намалување на крвниот 
притисок и операција за 
сопирање на крварењето или 
намалување на притисокот на 
мозокот.

Совет

Ако поддржувате некого 
кој само што преживеал 
мозочен удар, побарајте од 
медицинскиот персонал да 
Ви објаснат кои тестирања 
и третмани ги користат.

ПАЛИЈАТИВНА НЕГА

За некои луѓе мозочниот 
удар може да биде опасен 
по животот. Доколку Вашата 
сакана личност е сериозно 
болна и состојбата ѝ се 
влошува, може да дибиете 
помош од тимот за палијативно 
згрижување во болница која 
пружа палијативна нега.
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БРЗ ВОДИЧ НИЗ 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 
МОЗОЧЕН УДАР

Последиците од мозочниот 
удар зависат од тоа каде 
во мозокот се случил и од 
големината на оштетениот 
дел.

Некои луѓе имаат проблеми 
со физичките активности, 
како говорот, одењето и 
голтањето. Други последици 

од мозочниот удар не е лесно 
да се препознаат, како што се 
умор, губење на помнењето и 
емоционални проблеми.

Совет:
Некои последици од 
мозочниот удар брзо се 
подобруваат

Проблеми како што се 
слабост, инконтиненција и 
потешкотии со голтањето 
често се подобруваат во 
деновите по мозочниот удар.

ВИДЛИВИ ПОСЛЕДИЦИ ОД МОЗОЧНИОТ УДАР

Движење и 
рамнотежа

Мозочниот удар 
често предизвикува слабост 
на едната страна која влијае 
врз рацете и нозете. Тоа може 
да доведе и до проблеми 
со одењето, одржување на 
рамнотежата и држењето 
работи.

Проблеми со 
инконтиненција

Проблемите со 
контрола на цревата или 
мочниот меур се чести по 

мозочен удар. Континенцијата 
се подобрува во првите 
седмици. Таа може да 
биде непријатна, па затоа 
понудете помош и разбирање 
и поттикнете ја личноста да 
побара медицинска помош.

Промени во 
однесувањето

По мозочниот удар 
некои луѓе покажуваат 
промени во однесувањето, 
како што е губење интерес 
за работи во кои дотогаш 
уживале, многу се импулсивни 
и полесно се лутат. 
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Важно е да се побара помош, 
ако некое однесување 
претставува опасност по 
личноста која преживеала 
мозочен удар или другите.

Проблеми со 
забележување 
на работите од 
едната страна 
(просторно 
занемарување)

Просторно занемарување 
или невнимание, значи дека 
мозокот не ги обработува 
сетилните информациите, 
кои ги прима од едната 
страна. Личноста би можела 
да удри во нешто затоа што 
не е свесна за едната страна 
од своето тело. Би можела 
и да пропушти половина од 
храната на чинијата, затоа 
што мозокот не ги обработува 
сите визуелни информации 
кои ги добива од очите.

Проблеми со голтање 
(дисфагија)

Мозочниот удар може 
да предизвика проблеми со 
голтањето поради слабост на 
мускулите во устата и грлото. 
Ова е познато како дисфагија. 
На лицето со дисфагија 
можеби ќе му биде потребна 

мека храна или да се храни 
преку цевче, за да се избегнат 
инфекции на белите дробови 
поради вдишување на храната 
и пиењето. Приближно 
една половина од сите кои 
преживеале мозочен удар 
имаат проблеми со голтањето, 
но тоа често се подобрува во 
првите седмици.

Потешкотии во 
комуникацијата

Афазија

Околу една третина 
од оние кои 

преживеале мозочен удар 
имаат проблем со јазикот, кој се 
нарекува афазија. Често доаѓа 
до мозочен удар на левата 
страна на мозокот. Афазијата 
може да влијае врз сите аспекти 
на јазикот, вклучувајќи го и 
говорот, читањето, пишувањето 
и разбирањето на говорот. 
Лицето не станува помалку 
интелигентно, но само тешко 
му е да го користи јазикот.

Слаби мускули на 
лицето

Слабост во пределот 
на лицето, устата, 

јазикот и грлото може да го 
оштети говорот.
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Проблеми со 
концентрацијата и 
помнењето

По мозочен удар, 
на лицето може да му биде 
тешко да се концентрира на 
разговор. Може да заборави 
што слуша и можеби и да 
не препознае предмети, па 
дури и други лица. Овие 
нешта може да влијаат врз 
комуникацијата.

Совет:
Комуницирајте со доверба

Можете да ѝ помогнете на 
личноста која има проблеми 
со комуникацијата, така 
што ќе ѝ дадете време да 
одговори на прашањата. Не 
се брзајте -  можеби ќе бидат 
потребни и до 30 секунди или 
повеќе за да Ви одговори. 
Поставувајте едно по едно 
прашање и обидете се да 
не одговарате наместо неа. 
Кажете им доколку нешто не 
сте разбрале.

СКРИЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД 
МОЗОЧЕН УДАР

Умор

Заморот или 
уморот, кои не 
поминуваат ни 
по одморање, 
може да останат 

присутни и месеци и години 
по мозочниот удар. Можеби ќе 
ѝ биде на личноста тешко да 
прифати да се бори со уморот, 
бидејќи може сосема добро 
да изгледа. Тоа е вообичаено 
по мозочниот удар и може 
да претставува сериозен 
проблем за некои луѓе.

Емоционални последици

Мозочниот удар е 
тесно поврзан со 
емоционалните 
проблеми. По 
мозочниот удар, 

околу една третина од луѓето 
пати од депресија. Околу 
20% доживува зголемена 
емоционалност во првите шест 
месеци по мозочниот удар. Тоа 
значи дека неочекувано плачат 
или се смеат, а понекогаш без 
очигледна причина.
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Помнење и мислење

Проблемите со помнењето 
и концентрацијата се многу 
чеси по мозочен удар. Тие се 
познати и како когнитивни 
проблеми. Личностите кои 
преживеале мозочен удар 
често се чувствув аат збунето, 
на почеток, но, за многумина 
тоа се надминува во првите 
седмици.

Вид

Околу 60% од 
луѓето имаат 
проблеми со видот 
по мозочниот 

удар. Проблемите може да 
вклучуваат двојно гледање 
или голема чувствителоност 
на светлост. Некои луѓе губат 
дел од видното поле, што 
значи дека не можат да видат 
сè што гледаат.

Болка

Некои луѓе доживуваат 
долготрајни болки како што 
се чувството дека нешто ги 
пече на лузната или болка во 
мускулите и зглобовите.

ПОБАРАЈТЕ ПОМОШ

Многу од последици на 
мозочниот удар може да 
се лечат, така што ако 
преживеаниот има кој 
било од овие проблеми по 
отпуштањето од болницата, 
треба да го посети својот 
лекар.

Совет:

слушајте ги лицата кои 
преживеале мозочен удар

Одредени последици на 
мозочниот удар се очигледни. 
Другите промени не се толку 
лесно видливи. Дајте ѝ на 
личноста време да разговара 
за своите проблеми и да 
покаже како се чувствува.
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РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Секој кому му е тоа потребно, треба веднаш да почне со 
рехабилитацијата по мозочниот удар, честопати почнувајќи 
уште во болницата. Терапиите вклучуваат:

Окупациона  терапија: им помага на луѓето 
повторно да ги научат вештините потребни за 
секојдневните активности како би можеле да 
водат самостален живот.

Физиотерапија: ја подобрува мобилноста, 
силата и рамнотежата.

Говорна и јазична терапија: помага со 
комуникацијата и голтањето.

Психолошка терапија: помага со потешкотиите 
со помнењето и размислувањето, па и кај 
вознемиреноста и депресијата.

Диететичар: дава совети за храната и 
пијалаците на луѓето кои имаат проблеми со 
голтањето и совети за здрава исхрана.
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КАКО МОЖЕТЕ ДА 
ПОМОГНЕТЕ

На многумина навистина 
им користи поддршката од 
пријателите и семејството за 
време на рехабилитацијата. 
Прашајте ги терапевтите како 
можете да помогнете, бидејќи 
можеби ќе може да учествувате 
во рехабилитациската терапија 
и да ѝ помагате на личноста да 
вежба.

Прашајте го преживеаниот што 
би можело да го мотивира. На 
пример, пишување белешки 
за тоа како напредува може 
да му помогне да го согледа 
сопствениот напредок.

Запомнете дека 
рехабилитацијата 
може да биде 
неверојатно 
тешка и заморна 
работа за 

личноста. Можеби ќе се 
обидува повторно да научи 
некои од основните вештини 
како одење или говорње, а тоа 
е голем предизвик. Можете 
да помогнете така што ќе ја 
охрабрувате и ќе покажете 
интерес.

ЕМОЦИОНАЛНО 
ВЛИЈАНИЕ НА 
МОЗОЧНИОТ УДАР

Мозочниот удар може да има 
силен емоционален ефект на 
поединецот и на луѓето во 
околината.

ШТО МИСЛАТ 
ПРЕЖИВЕАНИТЕ ЗА СЕБЕСИ

Мозочниот удар може да го 
измени начинот на којшто 
луѓето се гледаат себеси. 
Мозочниот удар обично 
доаѓа како голем шок, а тој 
шок може да има големо 
емоционално влијание. Околу 
една третина од преживеаните 
на мозочен удар доживуваат 
депресија по мозочниот удар. 
Промена на улогите на работа 
и дома, исто така, може да 
предизвика потешкотии. На 
пример, ако некој е помалку 
способен да се грижи за 
своето семејство, тоа може 
да биде вознемирувачки за 
него. Може да има чувство 
на губиток, доколку веќе не 
може да ги прави нештата во 
кои ужива.
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Стручно гледиште: односи

„Двајца ми кажаа: „Сега 
не можам да ја заштитам 
мојата сопруга.“ Точно или 
погрешно, чувствувале дека 
го воделе семејството и дека 
повеќе не го можат тоа.“

Колин, соработник 
на Stroke Association

Појавата на депресија и 
анксиозност е честа по 
мозочен удар. Доколку 
чувствувате дека членот на 
Вашето семејство може да 
биде чувствителен, обидете 
се да разговарате со него за 
тоа. Општиот лекар може да 
Ви пружи совет.

ЕМОЦИОНАЛНО ВЛИЈАНИЕ 
ВРЗ СЕМЕЈСТВОТО И 
ПРИЈАТЕЛИТЕ

Луѓето може да реагираат 
на различни начини кога 
член од семејството ќе 
доживее мозочен удар. 
Можеби ќе чувствувате тага, 
загриженост, вина или лутина 
и шок.

Лична приказна: лутина

„Сакав да го најдам 
виновникот за она што ѝ се 
случи на мама. Бев навистина, 
навистина лута.“

Карол, ќерка на жена која 
преживеала 
мозочен удар

Може да дојде и до губиток 
поради промените во самата 
личност или во врската со 
неа. Иако и понатаму тоа е 
истата личност, промените во 
комуникациските вештини, 
помнењето и другите ефекти 
од мозочниот удар може 
да значат дека дошло и до 
промени во вообичаените 
рутини и да ги изменат 
семејните улоги.
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ПОМОШ ПО 
ИЗЛЕГУВАЊЕТО ОД 
БОЛНИЦА

Процесот на отпуштање има 
за цел да обезбеди сите да ја 
добијат вистинската помош и 
лечење откако ќе излезат од 
болница. Тоа може да вбројува 
рехабилитациски терапии, 
помош во секојдневните 
активности или целосна 
помош. Пациентот, неговото 
семејство и негуватели треба 
да бидат дел од планирањето 
на отпустот, затоа кажете му 
на болничкиот персонал дека 
сакате да бидете вклучени. 
Процесот на отпуштање и 
нивото на понудената помош 
може да се разликуваат од 
регион до регион.

ПРЕГЛЕД НА 
НАПРЕДНУВАЊЕТО

Луѓето би требало да имаат 
најмалку еден преглед откако 
ќе ја напуштат болницата, 
за да бидат сигурно дека ја 

добиваат вистинската помош 
ако им се променат потребите. 
Ова е најчесто, шест месеци 
по отпустот. Доколку тоа не 
се случи или се чувствувате 
дека не добивате доволно 
третман и помош, обратете се 
кај општиот лекар.

ПРЕДВРЕМЕНО ОТПУШТАЊЕ 
ОД БОЛНИЦА

Некои луѓе може рано да 
излезат од болница и да 
продолжат со рехабилитацијата 
дома, под услов да можат 
да се движат од креветот до 
столицата и да имаат сигурно 
домашно окружување каде што 
ќе се вратат.

Професионално гледиште: 
отпуст

„Од првиот состанок со 
пациентите и нивните 
семејства, зборуваме за 
планот за отпуст. Многу сме 
отворени поради фактот дека 
отпустот е секогаш подобро 
да се реализира колку што 
е можно порано, со тековна 
рехабилитација по отпустот.“

Сајмон, окупациски 
терапевт
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ИНФОРМАЦИИ ЗА 
НЕГУВАТЕЛИТЕ

Ако станете негувател на 
некого, по мозочен удар, 
тоа може да биде многу 
макотрпно. Да се биде 
негувател може да има многу 
различни форми, а можеби 
дури и не се гледате себеси 
како негувател.

Грижата може да значи и 
пазарење, чистење на куќата 
или сортирање на сметките. 
Тоа може да претставува и 
вклучување на лична нега и 
помош при рехабилитацијата.

Важно е да се грижите за себе. 
Ако губите сон или пропуштате 
оброци, на пример, тоа може да 
Ви го отежне исполнувањето 
на својата улога на негувател.

Негувателите, исто така, може 
да бидат изложени на ризик 
од емоционални проблеи 
како што се стерс, депресија и 
изнемоштеност, затоа немојте 
да се плашите да побарате 
помош.

Семејството и пријателите 
може да се во можност да 
Ви го понудат своето време 
за да Ви помогнат. Во многу 

локални средини постојат 
негувателски центри во кои 
може да добиете совети и 
информации.

СМЕСТУВАЊЕ

Некои луѓе кои имаат 
инвалидитет по мозочниот 
удар може да се во состојба да 
живеат самостално. На некои 
ќе им треба прилагодување 
на домот или мала помош за 
секојдневните активности, 
како што се пазарење и 
готвење.

Ако некому му треба помош 
во многу од животните 
аспекти, можеби ќе треба да 
се пресели во дом за нега или 
да живее со роднина.

Доколку можете, разговарајте 
со саканата личност за тоа 
што таа сака.
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ПРОЦЕНКА КОЈА ЈА ВРШИ 
НЕГУВАТЕЛ

Социјалните служби во 
локалната самоуправа може 
да спроведат проверка за 
Вашите потреби за помош, 
која се нарекува проценка на 
негувател (помош од друго 
лице). Не морате да бидете 
постојани негуватели или да 
живеете со личноста која ја 
негувате.

Проценката ќе утврди кој 
вид помош Ви е потрена. Ова 
може да вбројува помош во 
намалувањето на стресот, 
како што е членство во 
теретана и помош за патните 
трошоци. 

Лицето за кое се грижите, 
можеби, ќе може да има 
краток престој во дом за 
нега или место во центар 
за дневна нега, за да Ви 
овозможи пауза. Советот 
може да изврши и финансиска 
проценка за да одлучи колкав 
придонес треба да имате во 
овие трошоци.

ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ ЗА НЕГА И ПОМОШ

Личноста за која се грижите 
може сама да изврши проценка 
за своите потерби. Социјалната 
заштита не е бесплатна, но 
локалниот совет ќе одлучи 
која финансиска помош е на 
располагање за трошоците. 
Проценката на негувател може 
да се спроведе истовремено, 
доколку и двајцата сте 
согласни.



18

ФИНАНСИСКИ ЕФЕКТ

Мозочниот удар може да има 
големо финансиско влијание. 
На пример, смејството може 
да го загуби својот главен 
приход додека родителот не 
закрепне од мозочниот удар 
или член од семејството може 
да го намали работното време 
за да може да се грижи за 
родителот или партнерот.

Обрнете внимание на тоа 
дека овие информации не 
се наменети како замена за 
професионални совети кои 
се прилагодени на Вашата 
ситуација. Се трудиме да 
обезбедиме точна и ажурирана 
содржина, но информациите 
може со време и да се 
променат.
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КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Здружение за борба против 
мозочен удар „Мозочен 
удар”

Адреса: 
ул. Партизанска бр.55 6000 
Охрид 

Лице за контакт  
Др. Маја Божиновска 
Смическа

Електронска пошта: 
strokemk@gmail.com

Веб адреса:  
www.mozocenudar.mk/



Stroke Association здружението е водечка добротворна организација 
во Велика Британија посветена на борбата против мозочниот удар. Се 
потпираме на донации за финансирање на истражувањето, чија цел е 
спасување животи и услуги од витално значење за луѓето погодени 
од мозочен удар. За повеќе информации повикајте ја нашата линија 
за помош +44 303 3033 100 или посетете ја нашата веб-страница 
stroke.org.uk. За повратни информации за нашите публикации пратете 
електронска порака на адресата: feedback@stroke.org.uk.

Stroke здружението е регистрирано како добротворна организација 
во Англија и Велс (број 211015) и Шкотска (SC037789). Регистрирано 
е и во Северна Ирска (XT33805), Островот Мен (No945) и Џерси (NPO 
369).
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