
ТИА ТРАНЗИТОРНA 
ИСХЕМИЧНA 
АТАКA



Здружението Stroke Association (Строук) не презема никаква одговорност за 
грешките кои може да се произлезат од овој превод или за последиците 
кои тие грешки може да ги предизвикаат. Оригиналните информации кои се 
наоѓаат во оваа публикација треба да се сметаат за точни само до објавениот 
датум на ревизија.

Обратете внимание на тоа дека овие информации не може да бидат замена 
за специјалистички професионални совети, прилагодени само на Вашата 
ситуација. Се трудиме да овозможиме точна и ажурирана содржина, но 
информациите може со време да се променат. До оној степен до кој е со 
закон дозволено, Строук здружението не презема одговорност во врска 
со примената на информациите во оваа публикација или примената на 
информациите од трети лица или наведените веб-страници.
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ТРАНЗИТОРНA 
ИСХЕМИЧНA АТАКA 
(ТИА)

Транзиторнa исхемичнa атакa 
или ТИА (познатa и како мал 
мозочен удар) е исто што 
и мозочен удар, освен што 
симптомите траат кратко. 
Овој водич објаснува кои се 
тие симптоми, што треба да 
направите доколку ги имате 
и како се дијагностицира и 
лечи ТИА.

ШТО Е ТИА?

ТИА е исто што и мозочен 
удар, освен што симптомите 
траат кратко. За време на 
ТИА, крвниот сад во мозокот 
се блокира, но по кратко 
време самиот се одзатнува. 
Меѓутоа, ТИА е главен 
предупредувачки знак за 
мозочен удар.
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ВООЧУВАЊЕ НА СИМПТОМИ НА МОЗОЧЕН УДАР

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

Тие опфаќаат:

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

Тешко изнаоѓање зборови 
или отежнат говор.

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

Не постои начин да знаете 
дали имате ТИА или вистински 
мозочен удар кога ќе настапат 
симптомите. Ако Вие или 
некој друг покаже каков било 
симптом на мозочен удар или 
ТИА, морате  да повикате 194.

Ако мислите дека во минатото 
сте имале ТИА и сè уште не сте 
побарале медицинска помош, 
итно обратете се кај својот 
матичен лекар.

Некои од овие симптоми 
може да бидат предизвикани 
и од други нешта, како 
ниското ниво на шеќер во 
крвта, мигрена, проблеми 
со внатрешното уво или 
епилептичен напад. Меѓутоа, 
не можете да бидете сигурни 
во причината се додека 
лекарите не ги испитаат 
симптомите.

((194))
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ШТО ЈА ПРЕДИЗВИКУВА 
ТИА?

Исто како и мозочниот удар, 
ТИА е предизвикана од 
блокада на дотокот на крвта 
во еден дел од мозокот. 
Единствената разлика кога 
имате ТИА се состои во тоа 
што таа блокада е привремена 
– тромбот сам се раствора 
или се придвижува, така што 
снабдувањето со крв се враќа 
во нормала и симптомите 
исчезнуваат.

Блокадата, обично, ја 
предизвикува тромб (грутка 
крв), иако ретко причинителот 
може да биде и нешто друго, 
како што се масни наслаги или 
воздушен меур во крвотокот.

Тромбозата (згрутчување на 
крвта) може да се формира 
на подрачјата каде што се 
стеснети артериите или се 
одвнатре обложени со масни 
наслаги. Овој процес се 
нарекува артериосклероза. 

Ако имате болест на срцето, 
како што е атријалната 
фибрилација, тромбот може 
да се формира и во срцето и 
да се упати кон мозокот.

Некои мозочни удари и ТИА 
се предизвикани од болести 
на малите крвни садови, што 
вклучува оштетување на 
крвните садови во мозокот. 
Наслагите се собираат 
на внатрешната страна 
на ѕидовите на крвните 
садови, што доведува до 
нивно задебелување. Ако се 
запушат целосно, тоа може 
да доведе до мозочен удар 
или ТИА. Симптомите на ТИА, 
понекогаш, може да бидат 
предизвикани со крварење во 
мозокот (хеморагија), но тоа 
не е вообичаено.

Понекогаш луѓето имаат ТИА 
кој влијае врз видот. Тоа може 
да се случи кога ќе се запуши 
крвниот сад кој води директно 
до окото и предизвикува 
привремено губење на 
видот на едното око. Ова, се 
нарекува amaurosis fugax 
или транзиторно 
м о н о к у л а р н о 
слепило. 
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Луѓето често го опишуваат 
како чувство дека паднала 
завеса на едното око. Исто 
така ТИА може да доведе до 
оштетување на центрите за 

вид во мозокот, што доведува 
до губење на видот на едното 
или и на двете очи, или до 
појава на дупло гледање.

КАКО СЕ ДИЈАГНОСТИЦИРА ИЛИ ЛЕКУВА ТИА?

Иницијална проценка

ТИА се дијагностицира со 
невролошки преглед, а во 
многу случаи и со снимање на 
мозокот. Причините заради 
кои може да: 

Ви биде предложено снимање 
на мозокот, вклучуваат:

сомнеж дека ТИА е 
предизвикана од крварење

лекарот треба да го одреди 
местото на ТИА во мозокот

симптомите се континуирани 
и затоа постои сомнеж дека 
станува збор за мозочен удар, 
а не за ТИА

постои сомнеж дека постои 
и друг причинител на 
симптомите, освен ТИА

земате антикогуланти

Доколку се сомневате дека сте 
имале ТИА, веднаш морате да 
бидете упатени кај невролог. 
Во повеќето случаи треба да 
се обратите и кај специјалист 
за мозочни удари во рок од 24 
часа.

Секако, кој има ТИА е изложен 
на поголем ризик од мозочен 
удар, затоа е важно да го 
прашате својот лекар да Ви 
го објасни ризикот за Вашиот 
случај и што треба да направите 
за истиот го намалите. Четири 
од пет мозочни удари може 
да се спречат по ТИА, ако се 
спроведат точни испитувања 
и третмани.

ЛЕКУВАЊЕ ЗА 
НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ

Веројатно е дека лекарот 
ќе Ви даде аспирин додека 
не се јавите кај специјалист 
за мозочни удари. Ова ќе 
помогне да се спречи појавата 
на тромбоза.
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ПРОЦЕНКА НА 
СПЕЦИЈАЛИСТ

Обично, ќе бидете упатени на 
преглед кај невролог. Многу 
болници и некои амбуланти 
по општа медицина имаат 
специјалистички клиники за 
ТИА или мозочен удар, па 
можеби ќе бидете упатени во 
една од нив.

Доколку специјалистот се 
сомнева дека сте имале 
ТИА или е можно Вашите 
симптоми да се предизвикани 
од нешто друго, ќе сака, 
можеби, да одите да го 
снимате мозокот. Ќе одите на 
компјутерска томографија 
(CT) или магнетна резонанца 
(MRI). И двете даваат слика на 
мозокот и ќе му помогнат на 
лекарот да ги исклучи другите 
причинители на симптоми.

Исто така, можно е да Ви 
бидат предложени некои 
од следниве тестови и 
проверки:

електрокардиограм (ЕКГ): 
проверка на работата на 
срцето,

доплер ултразвук: ја 
проверува проодноста на 
вратните артерии, односно 
дали постои стеснување,

мерење на крвниот притисок.

Прегледот на крвта опфаќа 
проверка на:

тромбоза (згрутчување на 
крвта),

шеќер во крвта,

ниво на холестерол.

Ако Ви е дијагностицирана 
ТИА, Вашиот специјалист 
треба да разговара со Вас за 
факторите кои го зголемуваат 
ризикот од мозочен удар и 
што можете да направите во 
врска со тоа. 
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Тоа може да значи дека 
треба да земате лекови 
или да направите промени 
во начинот на живот, како 
на пример, да престанете 
со пушењето, да вежбате 
повеќе и да го намалите 
конзумирањето алкохол, или 
сè од наведеното.

КАКВО ВЛИЈАНИЕ ТОА ЌЕ 
ИМА ВРЗ МОЈОТ ЖИВОТ?

Иако физичките симптоми 
обично брзо ги снемува, 
влијанието на ТИА трае многу 
подолго.

Со правилен третман, би 
требало брзо да се вратите 
во нормала и нема да имате 
трајни последици. Ако 
приметите континуирани 
проблеми, како што се слабост 
во мускулите или влијание 
врз помнењето, разбирањето 

или говорот, потребно е да 
отидете кај својот лекар.

За многумина емоционалните 
последици од ТИА се оние 
кои траат најдолго. 

Многу луѓе доживуваат 
чувства на шок и лутина за 
она што се случило, страв од 
повторна ТИА или мозочен 
удар, како и загриженост во 
однос на влијанието кој може 
да го има врз работата или 
односите со околината.

Разговор со некого кој Ве 
разбира може да помогне.
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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/
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ДАЛИ ЌЕ ИМАМ МОЗОЧЕН 
УДАР АКО СУМ ИМАЛ/А ТИА?

ТИА е знак дека постои 
проблем со снабдувањето на 
дел од мозокот со крв, така што 
секој кој имал ТИА подложи 
на зголемен ризик од мозочен 
удар. Ризикот е најголем во 
деновите по ТИА, а околу 
половина од сите мозочни 
удари кои се поврзани со ТИА, 
се случуваат во првите 24 часа, 
па затоа е неопходна итна 
проценка. 

Една од 12 личности кои 
имале ТИА може да добијат 
мозочен удар во рок од една 
седмица по ТИА.

Доколку ТИА веднаш се испита 
и можните причинители се 
соодветно третирани, ризикот 
од мозочен удар може 
драматично да се намали. 

ШТО МОЖАМ ДА ПРЕЗЕМАМ 
ЗА ДА ГО НАМАЛАМ 

РИЗИКОТ ОД ДРУГА ТИА 
ИЛИ МОЗОЧЕН УДАР?

Доколку дознаете кои фактори 
ја предизвикале ТИА, тоа и 
ќе Ви помогне да дознаете 
како можете да го намалите 
ризикот од мозочниот удар 
или друга ТИА.

Кога имате ТИА, лекарите ќе 
ги проверат сите здравствени 
состојби врзани за мозочниот 
удар. Ако имате која било 
од овие состојби, ќе бидете 
третирани на начин кој ќе 
помогне да го намалите 
ризикот од друг напад. 

Овие здравствени состојби 
опфаќаат:

висок крвен 
притисок

атријална 
фибрилација 
(неправилна работа 
на срцето)

дијабетес

висок холестерол
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Еден од најдобрите начини 
да го намалите ризикот е да 
продолжите со терапијата 
која Ви е препишана.

Треба да добиете совет за 
други начини за намалување 
на ризикот од ТИА или 
мозочен удар. 

Некои луѓе мораат 
да ја намалат 
телесната тежина, 
повеќе да вежбаат, 

да престанат со 
пушењето 

или да го намалат 
к о н з у м и р а њ е т о 
алкохол. 

Сите овие мерки, исто така, ќе 
Ви помогнат да ги одржувате 
во ред и другите здравствени 
состојби и често ќе влијаат на 
тоа да се чувствувате подобро.

Доколку имате какви било 
прашања или сте загрижени 
поради лекарствата, повторно 
обратете се на својот лекар 
или фармацевт и прашајте. 
Кажете им дека сте загрижени 
поради несканите дејства, 
бидејќи честопати постои и 
алтернативно решение. 

Никогаш не прекинувајте со 
земањето лекарства без да 
се консултирате претходно 
со својот лекар.

Многумина ја сметаат ТИА 
како „знак за тревога“ и 
сигнал дека мора да направат 
некои трајни промени во 
начинот на живот. Имаме 
многу информации кои ќе 
Ви помогнат. Поддршка 
секогаш може да добиете 
од Вашиот матичен лекар 
или од локалните служби за 
престанување со пушењето, 
доколку сакате да престанете 
со тоа и доколку е релевантно 
за Вас.
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ЗАПОМНЕТЕ

ТИА е исто што и мозочен удар, освен што 
симптомите траат кратко.

Како и во случај на мозочен удар, во случај на 
ТИА потребна  е итна медицинска помош. 
Ако Вие, или некој друг, покаже симптоми на 
мозочен удар морате да повикате 194.

ТИА е знак дека постои проблем и дека сте во 
опасност да добиете мозочен удар кој би можел 
да Ви предизвика оштетување.

Ризикот од мозочен удар по ТИА е најголем во 
првите денови и седмици, а особено во првите 
24 до 48 часа. Итно побарајте помош.

Ако мислите дека сте имале ТИА, а  не сте 
побарале медицинска помош, итно обратете 
се кај својот матичен лекар.



12 Транзиторнa исхемичнa атакa

КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ

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/

Заслуга: Stroke Association. Stroke здружението е водечка 
добротворна организација во Велика Британија посветена 
на борбата против мозочниот удар. 



Stroke Association здружението е водечка добротворна организација 
во Велика Британија посветена на борбата против мозочниот удар. Се 
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