


KDYŽ UTRPÍTE 
CeVNI MOZKOVOU PRIHODU 

Krátká příručka pro osoby, které 
utrpěly 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.



1Když utrpíte cévní mozkovou příhodu

ROZUMĚJTE SVÉ CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

ZOTAVENÍ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ 
PŘÍHODĚ

ROZPOZNÁNÍ PŘÍZNAKŮ 
CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

SNÍŽENÍ RIZIKA DALŠÍ 
CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

KDE ZÍSKAT POMOC A 
INFORMACE

NEJSTE SAMI

UVNITŘ TÉTO PŘÍRUČKY:
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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

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.
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PŘEČTĚTE SI TO S NĚKÝM

Cévní mozková příhoda může 
ztěžovat porozumění. Čtení a 

řeč o této příručce 
s někým vám může 
pomoci lépe ji 
pochopit.

ROZUMĚJTE SVÉ CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

Když dojde k cévní mozkové 
příhodě, část mozku ztrácí 
přívod krve. To poškozuje 
mozek. 

Existují dva hlavní typy cévní 
mozkové příhody:

1. Ischemická: v důsledku 
blokované cévy v mozku,

2. Hemoragcká: v důsledku 
krvácení v mozku nebo 
kolem něj.

Ischemická je často zvána 
jako cévní mozková příhoda 
způsobená sraženinou.

Hemoragická cévní mozková 
příhoda se často nazývá 
mozkovou apoplexií.

V nemocnici po cévní 
mozkové příhodě

Proběhne vyšetření mozku, 
testy a léčba.

Můžete se cítit unaveně a 
špatně.

Můžete se cítit velmi šokovaní.

Pocit zmatenosti je v případě 
cévní mozkové příhody 
normální.

Následky cévní mozkové 
příhody závisí na dvou 
faktorech:

1. Kde došlo k cévní mozkové 
příhodě,

2. Rozsah poškození 
způsobeného cévní 
mozkovou příhodou.
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Cévní mozková příhoda může 
mít vliv na:

Paměť a myšlení

Zrak

Řeč

Polykání

Slabost v pážích a rukou

Kontrola střev a močového 
měchýře

Mravenčení

Bolest ve svalech a kloubech

Necitlivost kůže

Špatná rovnováha

Rada: klaďte otázky

Na začátku je těžké pochopit, 
co to znamená cévní mozková 
příhoda. Lékařský personál a 
terapeuti rádi odpovědí na vaše 
otázky.

Cévní mozková příhoda může 
mít vliv na paměť a citlivost

Cévní mozková příhoda často 
způsobuje problémy s pamětí.

Možná máte problémy se 
soustředěním.

Můžete se také cítit velmi 
emocionální.
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AFÁZIE A DALŠÍ 
KOMUNIKAČNÍ PROBLÉMY

Mnoho lidí má problémy s 
komunikací po cévní mozkové 
příhodě. To se může stát z 
různých důvodů.

1. Afázie je způsobena 
poškozením částí mozku, 
které mají vliv na tvorbu 
řeči. Afázie může způsobit 
problémy v mluvené řeči, 
čtení, psaní a porozumění 
řeči. To neznamená, že jste 
méně inteligentní, ale máte 
problém s používáním řeči.

2. Řeč může být nepřiměřená 
take kvůli slabým svalům 
obličeje.

3. Problémy s pamětí a 
koncentrací mohou ztěžovat 
komunikaci.

SKRYTÉ EFEKTY CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Po cévní mozkové příhodě možná 
budete mít některé "skryté" 
efekty:

Únava - únava, která zůstává i 
po odpočinku,

Emoční labilita- smích nebo 
pláč bez jakéhokoliv zřejmého 
důvodu

Úzkost a deprese - mnozí lidé 
se cítí smutní po tom, co cévní 
mozková příhoda způsobí v 
jejich chování, takže mohou být 
více dráždiví nebo impulzivní, 
nebo se mohou stát velmi 
otevřenými.
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Může být obtížné pro vás i pro 
ostatní pochopit skryté efekty 
cévní mozkové příhody. Snažte 
se s přáteli a rodinou mluvit o 
těchto efektech, pokud je to 
možné.

HLEDEJTE POMOC PRO 
POCHOPENÍ NÁSLEDKŮ CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Pokud jste ještě stále v 
nemocnici, mluvte se svým 
lékařem nebo zdravotní 
sestrou.

Pokud jste opustili nemocnici, 
požádejte o pomoc svého 
praktického lékaře.

ZOTAVENÍ PO CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

Největší zlepšení se obvykle 
vyskytují v prvních měsících. 
Zotavení však může trvat roky.

CÍTÍTE SE LÉPE

Musí uplynout čas, než se 
energie vrátí. Tělo a mozek 
potřebují čas k léčení.

NĚKTERÉ PROBLÉMY JSOU 
DOČASNÉ

Lidé často znovu začnou 
mluvit a chodit krátce po 
cévní mozkové příhodě. Také 
problémy s polykáním, jídlem 
a pitím se často zlepšují. 
Mnoho lidí obnoví kontrolu nad 
močovým měchýřem a střevy. 
Mnoho dalších problémů se 
zlepší za několik dní nebo týdnů 
po cévní mozkové příhodě. 

LIDÉ, KTEŘÍ VÁM POMOHOU 
PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

Terapeuti, lékaři a zdravotní 
sestry poskytují léčbu a terapii, 
která vám pomůže, abyste se 
zotavili. Přátelé a rodina vám 
také mohou pomoci.

Rada: dejte tomu čas

Jděte den za dnem.  
Nepanikařte, pokud se věci 
nezlepší ihned.
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REHABILITACE

Ačkoli se některé problémy 
rychle zlepšují, mnozí potřebují 
rehabilitaci. Mělo by se s ní 
začít krátce po cévní mozkové 
příhodě. Rehabilitace vám může 
pomoci se co nejlépe zotavit.

JAK FUNGUJE REHABILITACE?

Terapeut posuzuje problémy, 
které máte po cévní mozkové 
příhodě. Vypracuje pro vás ta 
nejlepší cvičení a sleduje, jak 
postupujete.

Cvičení vám pomohou 
vybudovat sílu a vytrvalost a 
pomohou se zotavením.

Pokud máte svalovou slabost 
nebo paralýzu jedné strany 
těla, terapie vám pomůže, 
abyste se začali pohybovat a 
zlepšit rovnováhu a koordinaci. 
Léčba může také zlepšit 
dovednosti, jako je řeč a psaní.

Pokud máte problémy s 
pažemi a rukama, terapie 
vám pomůže naučit se 
nové způsoby, jak provádět 
každodenní činnosti, jako je 
oblékání a vaření.

Rehabilitace začíná s 
terapeutem, ale můžete 
pokračovat sami s pomocí 
rodiny a přátel.
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DRUHY TERAPEUTŮ

LOGOPED

Pomáhá vám zlepšit řeč, jako i potíže s polykáním a 
jídlem. 

PRACOVNÍ TERAPEUT

Pomáhá vám získat zpět nezávislost tím, že znovu 
získáte dovednosti, které potřebujete pro každodenní 
život.

FYZIOTERAPEUT

Pomáhá vám vybudovat sílu, pohyb, rovnováhu a 
vytrvalost.

DIETETIK

Podporuje lidi s potížemi při polykání, aby bezpečně 
jedli a pili, a poskytuje rady o zdravém stravování.

PSYCHOLOG

Pomáhá lidem s potížemi s pamětí a myšlením, stejně 
jako s emocionálními problémy, jako je deprese.
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ROZPOZNÁNÍ PŘÍZNAKŮ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 

Je důležité vědět, jak rozpoznat časné příznaky cévní mozkové 
příhody u sebe nebo u někoho jiného. Použití testu FAST je nejlepší 
způsob, jak to udělat.

To jsou hlavní příznaky cévní mozkové příhody. Existují však i jiné. 

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 
jedné strany těla, včetně 
nohou, paží nebo chodidla,

Potíže při hledání slov nebo 
projevů v jasných větách,

Náhlé rozmazané vidění nebo 
ztráta zraku na jednom oku 
nebo na obou očích,

Náhlá ztráta paměti nebo 
zmatenosti, závratě nebo náhlý 
pád,

Náhlá, silná bolest hlavy.

Pokud zpozorujete některý 
z těchto příznaků, okamžitě 
zavolejte 155 nebo 112. 

SNIŽTE RIZIKO DALŠÍ CÉVNÍ 
MOZKOVÉ PŘÍHODY

Když máte cévní mozkovou 
příhodu, lékaři zkontrolují, 
zda máte nějaký jiný zdravotní 
problém spojený s cévní 
mozkovou příhodou. Pokud 
máte některý z těchto stavů, 
budete léčeni, aby se snížilo 
riziko další cévní mozkové 
příhody. Mezi tyto zdravotní 
stavy patří:  

Vysoký krevní tlak,

Atriální fibrilace 
(nepravidelný srdeční 
tep),

Diabetes,

Vysoký cholesterol.

Jedním z nejlepších způsobů, 
jak snížit riziko, je pokračovat v 
léčbě, kterou jste dostali.
Měli byste dostat rady o 
dalších způsobech, jak snížit 
riziko cévní mozkové příhody. 
Někteří lidé musí zhubnout, 
přestat kouřit nebo snížit 
příjem alkoholu. To vše může 
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pomoci při řešení zdravotních 
problémů, stejně jako snížení 
rizika cévní mozkové příhody.
Pro individuální poradenství o 
vlastním riziku cévní mozkové 
příhody navštivte svého 
praktického lékaře.

NEJSTE SAMI

Mnoho lidí, kteří 
utrpěli cévní 
mozkovou příhodu 
říkají, že se zpočátku 
cítí izolovaně a může 

být obtížné vysvětlit ostatním, 
co cítí. Šok z cévní mozkové 
příhody může změnit životy lidí.

Když opustíte nemocnici, měli 
byste mít podporu specialistů, 
rodiny a přátel. Všichni oni 
mohou být součástí vašeho 

zotavení. Pokud máte pocit, že 
potřebujete podporu, zavolejte:

Cerebrum 
(+420) 226 807 048 nebo 
(+420) 774 423 998 nebo 
napište na e-mail 
info@cerebrum2007.cz

Sdružení pro rehabilitaci 
osob po cévních mozkových 
příhodách - Sdružení CMP 
Telefon: 
776 721 519 
777 610 827 
nebo napište na email 
scmp@volny.cz ,  
nebo kontaktujte svého 
praktického lékaře. 

MLUVTE S OSTATNÍMI

Rozhovor s rodinou a přáteli 
může pomoci. Můžete mluvit 
o svých pocitech a pomoci 
ostatním lidem pochopit, čím 
procházíte.

Někomu může pomoci mluvit 
s lidmi, kteří mají vlastní 
zkušenost s cévní mozkovou 
příhodou. 
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Příznaky cévní 
mozkové příhody

Pokud máte příznaky cévní 
mozkové příhody, nečekejte. 
Zavolejte 155 nebo 122 ihned. 

Snížení rizika další 
cévní mozkové 
příhody

Pro individuální poradenství 
o tom, jak můžete snížit 
riziko další cévní mozkové 
příhody, obraťte se na svého 
praktického lékaře, zdravotní 
sestru, která je specializovaná 
na cévní mozkovou příhodu 
nebo lékárníka. 

Pomoc s následky 
cévní mozkové 
příhody

Pokud potřebujete pomoc s 
emocionálními nebo fyzickými 
následky po cévní mozkové 
příhodě, kontaktujte svého 
praktického lékaře.

Potřeba podpory

Pro informace o 
ubytování a pomoci 

pro pečovatele se obraťte na 
sociální službu v místě trvalého 
bydliště.

Připojte se k výzkumu

Máte možnost účastnit se 
výzkumu. Výzkum nám pomáhá 
zlepšit diagnostiku a péči o 
pacienty, kteří utrpěli cévní 
mozkovou příhodu. Pokud 
vás někdo požádá o účast ve 
výzkumu, můžete s výzkumníky 
diskutovat o problémech, které 
vás zajímají, a můžete také 
mluvit s vaším praktickým 
lékařem.

O našich informacích

Chceme poskytnout ty nejlepší 
informace pro osoby postižené 
cévní mozkovou příhodou. 
Proto žádáme osoby, které 
utrpěly cévní mozkovou 
příhodu a jejich rodiny, stejně 
jako lékařské odborníky, aby 
nám pomohli zveřejňovat naše 
publikace společně.
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DOSTUPNOST

Tato příručka je určena osobám, 
které právě prodělaly cévní 
mozkovou příhodu.

Jak se Vám příručka líbí? 
Chcete nám sdělit svůj názor? 
Ptřebujete seznam zdrojů 
této příručky? Napište nám na 
e-mail info@cerebrum2007.cz 
nebo info@ergoaktiv.cz nebo 
scmp@volny.cz. 

Vezměte prosím na vědomí, 
že tyto informace nejsou 
zamýšleny jako náhrada za 
odbornou pomoc, přiměřenou 
Vaší situaci.

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



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).

Ilustrace: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Studio Mzlaki, Beograd




