
PRZEMIJAJĄCY 
ATAK 
NIEDOKRWIENNY  



Stowarzyszenie Stroke nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które mogą 
pojawić się niniejszym tłumaczeniu lub konsekwencje z nich wynikające. 
Oryginalne informacje, które znajdują się w tej publikacji są aktualne na dzień 
ich opublikowania.

Należy pamiętać, że informacje tu zawarte nie zastąpią specjalistycznej porady 
dostosowanej do Twojej sytuacji. Staramy się dostarczać dokładnych i aktualnych 
treści, ale informacje mogą się z czasem zmieniać. W zakresie dozwolonym przez 
prawo Stowarzyszenie Stroke nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie 
informacji zawartych w niniejszej publikacji lub jakichkolwiek informacji od osób 
trzecich lub ze stron internetowych, z których korzysta lub do których odsyła.  
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PRZEMIJAJĄCY ATAK 
NIEDOKRWIENNY (TIA)
Przemijający atak 
niedokrwienny lub TIA 
(nazywany także mini-udarem 
mózgu) to to samo, co udar 
mózgu, jednak jego objawy 
trwają krótko. Ten przewodnik 
wyjaśni, jakie są symptomy, 
co trzeba zrobić, jeśli u Ciebie 
wystąpią i w jaki sposób się 
diagnozuje i leczy TIA.

CO TO JEST TIA?

TIA to to samo, co udar mózgu 
z tą różnicą, że objawy trwają 
krótko. W przypadku TIA 
przepływ krwi w mózgu zostaje 
zablokowany, ale blokada 
samoczynnie się usuwa. 
Jednak TIA jest głównym 
sygnałem ostrzegawczym 
przed wystąpieniem udaru 
mózgu. 
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ROZPOZNAWANIE OZNAK UDARU MÓZGU

CZAS TEST

Jeśli zauważycie któryś z tych objawów, to czas, 
by wezwać pomoc.

Ciężka noga / ręka 
Nie możesz swobodnie ruszać ręką lub 
nogą? 

Zaburzenia widzenia  
Widzisz niewyraźnie, podwójnie? 
Nie widzisz na jedno oko?

Asymetria twarzy  
Krzywo się uśmiechasz? 
Opada Ci powieka?

Spowolniona mowa  
Mówisz wolno, niewyraźnie? 
Nie potrafisz powiedzieć tego co chcesz? 
Nie rozumiesz tego co mówią inni?
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Test CZAS pomoże w 
rozpoznaniu trzech najczęściej 
występujących objawów udaru. 
Poza tym istnieją także inne 
oznaki, które zawsze trzeba 
brać na poważnie. 

Obejmują one: 

Nagłe osłabienie lub 
drętwienie jednej strony ciała, 
w tym nogi, ręki lub stopy

Trudności wysławianiu się lub 
w mówieniu jasnymi zdaniami 

Nagłe zaburzenia widzenia lub 
utrata widzenia w jednym oku 
lub obu oczach

Nagły zanik pamięci lub 
dezorientacja, zawroty głowy 
lub nagły upadek.

Nagły, ciężki ból głowy.

Udar mózgu może się zdarzyć 
każdemu, w każdym wieku. 
Liczy się każda sekunda. Jeśli 
rozpoznasz którąkolwiek 
z oznak udaru nie czekaj i 
natychmiast wezwij pomoc: 
112.

Nie ma  możliwości  rozróżnienia, 
czy dana osoba ma TIA czy pełny 
udar mózgu podczas wystąpienia 
pierwszych objawów. Jeśli 
wystąpi u Ciebie lub kogoś 
innego którakolwiek oznaka 
udaru mózgu lub TIA zadzwoń 
na numer 112.

Jeśli wydaje Ci się, że mogłeś 
doświadczyć TIA w przeszłości, 
a nie skonsultowałeś tego 
z lekarzem, natychmiast 
zgłoś się do swojego lekarza 
rodzinnego. 

Niektóre z tych symptomów 
mogą być spowodowane 
innymi czynnikami, takimi jak 
niski poziom cukru we krwi, 
migrena, lub atak epilepsji. 

((112))
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CO POWODUJE TIA?

Podobnie jak udar mózgu, TIA 
jest spowodowany powstaniem 
blokady, która zatrzymuje 
dopływ krwi do części mózgu. 
Jedyną różnicą jest to, że w 
przypadku TIA blokada jest 
tymczasowa – albo ulega 
szybkiemu rozpuszczeniu, 
albo się przemieszcza, 
więc przepływ krwi zostaje 
przywrócony, a objawy ustają. 

Blokadą jest zazwyczaj skrzep 
krwi, bardzo rzadko przyczyną 
jest coś innego, np. komórki 
tłuszczowe lub pęcherzyk 
powietrza we krwi.

Skrzepy krwi mogą powstawać 
w obszarach, w których tętnice 
są zwężone lub „wyściełane” 
tłuszczem. To właśnie 
nazywamy miażdżycą. Jeśli 
cierpisz na choroby serca, takie 
jak migotanie przedsionków, 
skrzepy krwi mogą powstawać 
w sercu i przedostać się do 
mózgu.

Niektóre udary mózgu i TIA 
są spowodowane chorobami 
małych naczyń krwionośnych, 
w tym uszkodzeniami małych 
naczyń krwionośnych w 
mózgu. Na wewnętrznych 
ścianach naczyń osadza 
się tłuszcz, co prowadzi do 
ich pogrubienia. Jeśli są 
całkowicie zablokowane, 
może doprowadzić to do udaru 
lub TIA. Objawy TIA mogą 
czasem być spowodowane 
wystąpieniem krwawienia w 
mózgu (krwotokiem), ale nie 
jest to częste.

Czasami ludzie podczas TIA 
mają zaburzenia widzenia. 
Może się to zdarzyć, gdy 
naczynie krwionośne, które 
prowadzi bezpośrednio do 
oka, zostaje zablokowane i 
powoduje chwilową utratę 
wzroku. 
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Jest to czasami określane 
jako amaurosis fugax lub 
przejściowe jednooczne 
zaniewidzenie. Ludzie często 
opisują to jako wrażenie, że 
na jedno oko spada zasłona. 
Gdy zostają uszkodzone części 
mózgu, które odpowiadają za 
widzenie, może dojść także do 
utraty wzroku w jednym lub 
obu oczach, do niewidzenia 
jednej strony lub podwójnego 
widzenia.

JAK SIĘ DIAGNOZUJE I LECZY 
TIA?

Wstępna ocena

TIA jest diagnozowane na 
podstawie badania lekarskiego, 
w wielu przypadkach na 
podstawie badania mózgu.  

Oto powody, które mogą 
stanowić o zaleceniu badania 
obrazowego:

Podejrzenie, że TIA jest 
spowodowane krwawieniem

Konieczność określenia 
lokalizacji wystąpienia TIA w 
mózgu

Objawy utrzymują się od 
dłuższego czasu i dlatego 
istnieje podejrzenie udaru, a 
nie TIA

Istnieje podejrzenie innej 
przyczyny objawów niż TIA

Pacjent zażywa leki 
przeciwzakrzepowe

Jeśli podejrzewasz TIA, 
powinieneś natychmiast zostać 
skierowany do neurologa. 
W większości przypadków 
powinieneś skontaktować się 
ze specjalistą ds. udarów w 
ciągu 24 godzin.

Każdy, kto cierpi na TIA, jest 
bardziej narażony na udar 
mózgu, dlatego ważne jest, aby 
poprosić lekarza o wyjaśnienie 
ryzyka i zalecenia, dzięki którym 
o ryzyko się zmniejszy. 
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Czterem z pięciu udarów można 
zapobiec po TIA, jeśli wykonane 
zostaną odpowiednie badania 
i zastosuje się odpowiednie 
leczenie.

OCENA SPECJALISTY

Zazwyczaj zostaniesz skierowany 
na wizytę u neurologa. Wiele 
szpitali i niektóre przychodnie 
mają specjalistyczne poradnie 
neurlogiczne, i pacjenta można 
skierować właśnie do jednej z 
takich placówek.

Jeśli specjalista nie ma 
pewności, co do tego, czy 
doszło do TIA lub Twoje objawy 
są spowodowane czymś innym, 
możesz otrzymać skierowanie 
na badanie obrazowe mózgu. 

Zostaniesz wysłany albo na 
tomografię komputerową 
głowy (CT) albo rezonans 
magnetyczny (MRI). Za ich 
pomocą uzyskane zostaną 
zdjęcia mózgu, które pomogą 
lekarzowi w wykluczeniu 
innych możliwych powodów 
wystąpienia objawów. 

Lekarz może także zalecić 
wykonanie jednego z badań:

Elektrokardiogram (EKG): 
sprawdza częstość akcji serca

USG Doppler: kontrola blokady 
i zwężenia tętnic szyjnych

Pomiar ciśnienia krwi.

Badanie krwi obejmuje 
sprawdzenie:

Krzepnięcia krwi

Poziomu cukru we krwi

Poziomu cholesterolu.

Jeśli zdiagnozowano TIA, 
Twój specjalista powinien 
porozmawiać z Tobą na temat 
czynników, które zwiększają 
ryzyko udaru mózgu i co 
możesz z nimi zrobić. 
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Może to oznaczać przyjmowanie 
leków lub wprowadzanie 
zmian w stylu życia, takich jak 
rzucenie palenia, zwiększenie 
aktywności fizycznej lub 
ograniczenie spożycia alkoholu.

JAKI BĘDZIE TO MIAŁO 
WPŁYW NA MOJE ŻYCIE?

Mimo że objawy fizyczne często 
szybko ustępują, wpływ TIA 
może trwać o wiele dłużej.

Przy odpowiednim leczeniu 
szybko wrócisz do normalności 
i nie będziesz doświadczać 
trwałych następstw TIA. Jeśli 
zauważysz nieustępujące 
problemy, takie jak osłabienie 
mięśni lub pamięci, problemy z 
rozumieniem lub mówieniem, 
powinieneś udać się do lekarza.

Dla wielu osób emocjonalne 
konsekwencje TIA są tymi, które 
najdłużej trwają. Szok i złość w 
związku z tym, co się wydarzyło, 
strach przed kolejną TIA, czy 
obawa o wpływ, jaki może mieć 
to na Twoją pracę lub relacje, 
są naturalnymi odczuciami, 
których doświadcza wiele osób. 

Może pomóc rozmowa z kimś, 
kto Cię rozumie. 

Fundacja Udaru Mózgu jest  
organizacją pozarządową, 
której głównym celem jest 
pomoc chorym po udarze, ich 
rodzinom i opiekunom. Naszą 
misją są wszelkie działania 
w zakresie zapobiegania, 
rozpoznawanie i leczenia 
chorych po udarze mózgu. 
Działalność fundacji obejmuje 
również profilaktykę. Nasze 
publikacje na temat udaru, 
jego skutków i profilaktyki 
są cennym źródłem wiedzy 
dla ogółu społeczeństwa. 
Tworzymy kampanie społeczne 
mające na celu uświadomienie  
zagrożenia, które niesie ze 
sobą ta choroba, wykorzystując 
do tego nowoczesne środki 
masowego przekazu. 

Niesiemy bezpośrednią pomoc 
materialną i niematerialną 
chorym po udarze mózgu, ich 
rodziną oraz osobom z innymi 
schorzeniami neurologicznymi. 
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Każdą osobę której pomagamy  
traktujemy indywidualnie 
i  staramy się jej  pomóc  na 
każdym etapie choroby.

Prowadzimy jedyną w Polsce 
infolinię dla chorych po udarze 
mózgu i ich opiekunów. Dzięki 
nieustannemu kontaktowi 
z pacjentami z całej Polski 
wiemy jak ważne jest wsparcie 
i pomoc dla osób po udarze. 

Więcej informacji na stronie 
www.fum.info.pl  
Infolinia:  605 647 600

CZY DOŚWIADCZĘ UDAR 
MÓZGU JEŚLI MIAŁEM/ŁAM 

TIA?

TIA jest oznaką, że istnieje 
problem z zaopatrywaniem 
części mózgu w krew, dlatego 
każdy, kto doświadczył TIA, 
ma zwiększone ryzyko udaru 
mózgu. Ryzyko jest najwyższe 
w pierwszych dniach po 
wystąpieniu TIA, do około 
połowy wszystkich udarów 
mózgu, będących następstwem 
TIA, dochodzi w ciągu 
pierwszych 24 godzin, dlatego 
niezbędna jest natychmiastowa 
ocena. 

Jedna na 12 osób, które 
doświadczyły TIA, może 
mieć udar mózgu w ciągu 
następnych 7 dni po TIA.

Jeśli TIA zostanie zbadane 
w trybie pilnym, a możliwe 
przyczyny zostaną poddane 
leczeniu, ryzyko udaru 
zmniejszy się w znacznym 
stopniu.

CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY 
ZMNIEJSZYĆ RYZYKO TIA LUB 
UDARU MÓZGU?

Zrozumienie, jakie czynniki 
powodują TIA, pomoże Ci 
dowiedzieć się, jak zmniejszyć 
ryzyko udaru lub kolejnego TIA.

Jeśli wystąpiło u Ciebie 
TIA, lekarze przeprowadzą 
badania, które zweryfikują,  
czy występują u Ciebie jakieś 
schorzenia, które mogły 
spowodować TIA. 
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Schorzenia, o których mowa, 
to:

Wysokie ciśnienie krwi

Migotanie 
przedsionków 
(nieregularne bicie 
serca)

Cukrzyca

Wysoki poziom 
cholesterolu.

Jednym z najlepszych 
sposobów na zmniejszenie 
ryzyka jest kontynuowanie 
leczenia, które otrzymałeś.

Powinieneś otrzymać poradę 
na temat innych sposobów 
zmniejszenia ryzyka kolejnego 
TIA lub udaru mózgu. Niektórzy 
ludzie muszą stracić na wadze, 
zwiększyć aktywność fizyczną, 
rzucić palenie lub ograniczyć 
spożycie alkoholu. 

Wszystkie te działania 
mogą również pomóc w 
kontrolowaniu innych schorzeń 
i często wpływają na poprawę 
samopoczucia.

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania 
albo martwią Cię leki, które 
musisz zażywać, zgłoś się 
ponownie do swojego lekarza 
lub farmaceuty i pytaj. Powiedz 
im, jeśli obawiasz się skutków 
ubocznych, ponieważ często 
istnieje alternatywa, którą 
możesz zastosować. Nigdy nie 
przestawaj zażywać leków 
bez uprzedniej konsultacji z 
lekarzem.

Wiele osób uważa TIA za 
„znak ostrzegawczy” i sygnał, 
że muszą dokonać trwałych 
zmian w swoim stylu życia. 
Mamy wiele informacji, które 
mogą Ci pomóc. Zawsze 
możesz uzyskać wsparcie od 
swojego lekarza rodzinnego lub 
lokalnego wsparcia, aby rzucić 
palenie, jeśli jest to dla Ciebie 
istotne.
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ZAPAMIĘTAJ

TIA to to samo, co udar mózgu, tylko jego 
symptomy trwają krótko.

Tak samo, jak w przypadku udaru mózgu, w 
przypadku TIA potrzebna jest natychmiastowa 
pomoc medyczna. Jeśli u Ciebie lub innej osoby 
wystąpią objawy udaru mózgu musisz zadzwonić: 
Infolinia>  605 647 600

TIA jest znakiem, że istnieje problem i informuje 
o niebezpieczeństwie udaru mózgu, który może 
spowodować więcej szkód.

Ryzyko udaru mózgu po TIA jest największe w 
ciągu pierwszych dni i tygodni, szczególnie w czasie 
pierwszych 24 do 48 godzin. Natychmiast wezwij 
pomoc. 

Jeśli wydaje Ci się, że doświadczyłeś TIA, a nie 
wezwałeś pomocy lekarskiej, natychmiast zgłoś 
się do lekarza pierwszego kontaktu. 
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GDZIE OTRZYMAĆ POMOC I INFORMACJE

Fundacja Udaru Mózgu 

ul. Milionowa 14 
93-113 Łódź

www.fum.info.pl 
E-mail:info@fum.info.pl

Tel.: +48 605 647 600



Stowarzyszenie Stroke jest wiodącą organizacją charytatywną w Wielkiej 
Brytanii zajmującą się wspieraniem osób w starciu z udarem mózgu. 
Nasze badania, które mają na celu ratowanie życia oraz świadczenia 
niezbędne dla osób dotkniętych udarem są finansowane z darowizn. 
Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń na naszą infolinię +44 303 3033 
100 lub odwiedź naszą stronę internetową stroke.org.uk. Aby uzyskać 
informacje zwrotne na temat naszych publikacji, wyślij e-mail na adres 
feedback@stroke.org.uk.

Stowarzyszenie Stroke jest zarejestrowane w Anglii i Walii jako organizacja 
dobroczynna  (numer 211015)  oraz w Szkocjii (SC037789). Zarejestrowane 
jest także w Irlandii. 
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