КОГА ЌЕ
ДОЖИВЕЕТЕ
МОЗОЧЕН УлАР
КРАТОК ВОДИЧ ЗА ЛУЃЕТО
КОИ ИМАЛЕ МОЗОЧЕН УДАР

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 тоќни 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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ВО ОВОЈ ВОДИЧ ЌЕ ПРОЧИТАТЕ:

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА СВОЈОТ
МОЗОЧЕН УДАР

ЗАКРЕПНУВАЊЕ ПО
МОЗОЧНИОТ УДАР

ВООЧУВАЊЕ НА СИМПТОМИТЕ
НА МОЗОЧЕН УДАР

НЕ СТЕ САМИ

КАДЕ ДА ДОБИЕТЕ ПОМОШ И
ИНФОРМАЦИИ
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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

Веб адреса:
www.mozocenudar.mk/

Електронска пошта:
strokemk@gmail.com
Заслуга:
Stroke Association. Stroke здружението е водечка добротворна
организација во Велика Британија посветена на борбата против
мозочниот удар.
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ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВА
ЗАЕДНО СО НЕКОГО

Мозочниот удар може да го
отежне разбирањето. Читањето
и разговорот за овој водич
со некого ќе Ви помогне да
разберете за што поточно
станува збор

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ
ЗА СВОЈОТ МОЗОЧЕН
УДАР

2. Хеморагичен:
поради крварење
во или околу
мозокот
Исхемичниот
често
се
нарекува и мозочен удар
кој настанал поради тромб.
Хеморагичниот мозочен удар
се нарекува и крварење во
мозокот.
Во болницата по мозочниот
удар
имате преглед, снимање
на мозокот , тестирања и
лекување.
Може да се чувствувате
изморено и лошо
Може да доживете шок

Кога ќе дојде до мозочен
удар, дел од мозокот го
губи дотокот на крв. Ова го
оштетува мозокот.

Чувството на збунетост
е нормално во случај на
мозочен удар

Постојат два главни вида
мозочен удар:

Симптомите на мозочниот
удар зависат од две нешта:

1. Исхемичен:
поради
запушување на
крвен сад во
мозокот

1. Делот од мозокот кој го
зафатил мозочниот удар
2. Колку мозочниот удар го
оштетил мозокот
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Мозочниот удар може да
влијае и на:

Може да имате проблем со
концентрирањето.

Помнењето и мислењето
Видот
Говорот
Голтањето
Слабост во рацете и дланките
Морници
Болка во мускулите и
зглобовите
Трнење на кожата
Слабост во нозете и губење
рамнотежа
СОВЕТ:
поставувајте прашања
Во почеток е тешко да се
разбере што претставува
мозочниот удар. Медицинскиот
персонал и терапевтите со
задоволство ќе одговорат на
Вашите прашања.
Мозочниот удар може да
влијае врз помнењето и
емоционалноста
Мозочниот
удар
често
предизвикува проблеми со
помнењето.

Исто така, може да направи
да се чувствувате многу
емотивни.
АФАЗИЈА И ДРУГИ
ПРОБЛЕМИ ВО
КОМУНИКАЦИЈАТА

Многумина имаат проблем со
комуникацијата по мозочниот
удар. Ова може да се случи
поради различни причини.
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Афазија се предизвикува
со оштетување на делови
од мозокот поврзани со
јазикот. Афазијата може
да предизвика проблеми
со говорот, читањето и
разбирањето на говорот. Тоа
не значи дека сте помалку
интелигентни,
но
имате
проблеми со користењето на
јазикот.

Анксиозност и депресија
– многу луѓе се чувствуваат
тажно, затоа што мозочниот
удар придонесува промени во
нивното однесување, така што
може да се пораздразливи
или
импулсивни,
или
стануваат многу отворени.

1. Говорот може да биде
неразговетен поради
слабост во мускулите на
лицето.
2. Проблеми со помнењето
и концентрацијата
може да ја отежнат
комуникацијата.
СКРИЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД
МОЗОЧНИОТ УДАР

По мозочниот удар, може да
имате „скриени последици“
Умор – умор кој не проаѓа ни
по одморање
Емоционалност – смеење
или плачење без конкретна
причина

Може да Ви е тешко и Вам и
на другите да ги разберете
скриените
ефекти
од
мозочниот
удар. Обидете
се да разговарате со своите
пријатели и семејство за овие
ефекти, доколку можете.
БАРАЈТЕ ПОМОШ ВО
ВРСКА СО ЕФЕКТИТЕ ОД
МОЗОЧНИОТ УДАР

Ако сте сè уште во болница,
разговарајте со својот лекар
или медицинска сестра.
Ако сте излегле од болницата,
побарајте помош од општиот
лекар.
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ЗАКРЕПНУВАЊЕ ПО
МОЗОЧНИОТ УДАР
Најдобрите подобрувања
вообичаено се случуваат
во првите неколку месеци.
Меѓутоа, закрепнувањето може
да трае и со години.
СЕ ЧУВСТВУВАТЕ ПОДОБРО

Потребно е да помине
извесно време за да Ви се
врати енергијата. На телото и
на мозокот им треба време за
да се излекуваат.
НЕКОИ ПРОБЛЕМИ СЕ
ПРИВРЕМЕНИ

Многу
луѓе
повторно
воспоставуваат
контрола
над мочниот меур и цревата.
Луѓето често повторно говорат
и се шетаат, набрзо, по
мозочниот удар. Многу други
проблеми се подобруваат по
неколку дена или седмици по
мозочниот удар.

ЛУЃЕТО КОИ ВИ ПОМАГААТ
ПО МОЗОЧНИОТ УДАР

Терапевти, лекари, медицински
сестри пружаат третмани како
би Ви помогнале да закрепнете.
Пријателите и семејството исто
така, може да Ви помогнат.
СОВЕТ: дадете време
Одете ден по ден. Немојте да
паничите, доколку работетите
не се поправат веднаш.
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РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Иако некои проблеми брзо
се поправаат, на многумина
им е потребна рехбилитација.
Таа би требало да почне
веднаш по мозочниот удар.
Рехабилитацијата може да Ви
помогне да закрепнете многу
подобро.
КАКО ФУНКЦИОНИРА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА

Терапевтот ги оценува проблемите кои ги имате по мозочниот
удар. Тој ќе осмисли најдобри вежби за Вас и ќе надгледува
како напреднувате.
Вежбите може да Ви
помогнат да ја повратите
силата и издржливоста
и ќе помогнат при
закрепнувањето.
Доколку имате слабост во
мускулите или парализа на
едната страна, третманот
има за цел да Ви помогне да
почнете да се движите, да
ја подобрите рамнотежата и
координацијата.

Третманот, исто така, може
да ги подобри вештините
како што се говорот и
пишувањето.
Доколку имате проблеми со
рацете и дланките, третманот
може да Ви помогне да
совладате нови начини
како да ги извршувате
секојдневните животни
активности, како што се
облекувањео и готвењето.

Рехабилитацијата почнува со помош од терапевт, но можете да
ја продолжите и сами со помош од семејството и пријателите.
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ВИДОВИ ТЕРАПЕВТИ
Ви помага да го подобрите говорот,
како и со потешкотиите при голтањето и
јадењето.
ЛОГОПЕД

ОКУПАЦИОНЕН
ТЕРАПВЕТ

Ви помага да ѝ се вратите на самосталноста
во живеењето, така што повторно ќе
ги научите вештините потребни за
секојдневен живот.

Помага во обновувањето на силата,
мобилноста, рамнотежата и издржливоста.
ФИЗИОТЕРАПЕВТ

Им помага на луѓето со потешкотии при
голтањето да јадат и пијат сигурно и
даваат совети за здрава исхрана.
ДИЕТЕТИЧАР

ПСИХОЛОГ

Им помага на луѓето со потешкотии
при помнењето и мислењето, како и
со емоционални проблеми, како што е
депресијата.
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ВООЧУВАЊЕ НА СИМПТОМИ НА МОЗОЧЕН УДАР
Важно е да знаете како да ги препознаете вообичаените
симптоми на мозочен удар кај себе или кај некого друг.
Користењето на БРЗО тестот е најдобар начин за тоа.

ТЕСТОТ БРЗО
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?
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Ова се главните симптоми
на мозочен удар. Меѓутоа
постојат и други.

Ако откриете кој било од овие
симптоми на мозочен удар,
веднаш повикајте 194.

Тука спаѓаат:

НАМАЛЕТЕ ГО РИЗИКОТ ОД
ВТОР МОЗОЧЕН УДАР

Ненадејна слабост или
вкочанетост на едната страна
на телото, вклучувајќи ги
раката и/или ногата
Потешкотии во изнаоѓањето
зборови или неможност да се
изговорат јасни реченици
Ненадеен, заматен вид или
губење на видот или на
едното или на двете очи
Ненадејно губење на
меморијата или збунетост,
вртоглавица или ненадеен
пад
Ненадејна, силна главоболка.

((194))

Кога имате мозочен удар,
лекарите ќе проверат дали
имате некоја друга здравствена
состојба поврзана со мозочен
удар. Доколу имате која било
од овие состојби, ќе бидете
третирани за да се намали
ризикот од втор мозочен удар.
Во овие здравствени
состојби спаѓаат:
висок крвен пристисок
атријална
фибрилација
(неправилна работа на
срцето)
дијабетес
висок холестерол
Еден од најдобрите начини
да го намалите ризикот е да
продолжите со терапијата
која Ви е припишана.
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Треба да добиете совет
и за другите начини за
намалување на ризикот од
мозочен удар. Некои мора да
ја намалата телесната тежина,
да престанат со пушењето или
да го намалат конзумирањето
алкохол.
Сето ова може да помогне
во
управувањето
со
сопственосто здравје, како и
со намалувањето на ризикот
од мозочниот удар.
За индивидуални совети
за Вашиот личен ризик од
мозочен уадр, посетете го
својот општ лекар.

НЕ СТЕ САМИ

Многумина кои преживеале
мозочен удар, велат дека
во почеток се чувствуваат
изолирани и може да им
е тешко да објаснат како
се чувствуваат. Шокот од
мозочниот удар може да ги
промени животите на многу
луѓе.
Кога ќе излезете од болница,
треба да добиете помош од
експертите, семејството и
пријателите. Сите тие може
да бидат дел од Вашето
закрепнување.
Доколку
чувствувате дека Ви е потребна
помош, контактирајте нè на
strokemk@gmail.com
за
помош или контактирајте го
својот матичен лекар.
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РАЗГОВАРАЈТЕ СО ДРУГИТЕ

Разговор со семејството и
пријателите може да помогне.
Можете
да
разговарате
за своите чувства и да им
помогнете да разберат низ
што поминувате.
Некои луѓе сметаат дека им
помага да разговараат со
другите кои го делат истото
искуство од мозочен удар.

КАДЕ ДА ДОБИЕТЕ 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
рехабилитацијатасо цел да
се редуцира инвалидитетот
и смртноста по мозочниот
ударкако и да понуди
поддршка и помош на
болните и нивните семејства.

СИМПТОМИ НА
МОЗОЧЕН УДАР

Ако имате уште симптоми
на мозочен удар, немојте
да чекате. Повикајте: 194
веднаш.
НАМАЛУВАЊЕ
НА РИЗИКОТ ОД
МОЗОЧЕН УДАР

За поединечни совети како да
го намалите ризикот од друг
мозочен удар, обратете се кај
општиот лекар, медицинската
сестра
специјализирана
за
мозочен
удар
или
фармацевтот.
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ПОМОШ ВО ВРСКА
СО ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОД МОЗОЧНИОТ
УДАР

Ако Ви е потребна помош
со
емоционалните
или
физичките
проблеми
по
мозочниот удар, обратете се
кај својот матичен лекар.
ПОТРЕБА ОД
ПОДДРШКА

За информации за смештај
и помош од негуватели
обратете се на социјалната
служба од локалниот Совет.
ПРИДРУЖЕТЕ СЕ НА
ИСТРАЖУВАЊЕТО

Можеби ќе Ви се укаже
можност
да
учествувате
во истражувањето. Тоа ни
помага да ја подобрите
дијагнозата и негата на
пациентите кои доживеале
мозочен удар. Доколку некој
од Вас побара да учествувате
во истражување, може да
разговарате со истражувачите
за прашањата кои Ве
интересираат, а исто така, и со
својот општ лекар.

ЗА НАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Сакаме да пружиме најдобри
информации за луѓето
погодени од мозочен удар.
Затоа ги молиме преживеаните
и нивните семејства, како и
медицинските експерти, да
ни помогнат заедно да ги
објавуваме нашите публикации.
ДОСТАПНОСТ

Овој водич е осмислен за
полесно да може да го
прочита некој кој само што
преживеал мозочен удар.
Како го сторивме тоа? За да
ни кажете што мислите за
овој водич или барате листа
извори кои сме ги користеле
за
неговото
креирање,
пратете
ни
мејл
на
strokemk@gmail.com.
Обврнете внимание на тоа
дека информацииве не се
наменети да бидат замена за
професионални совети кои се
прилагодени само на Вашата
ситуација.
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КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Здружение за борба против
мозочен удар „Мозочен
удар“

Лице за контакт:
Др.Маја Божиновска
Смическа

Адреса:
ул. Партизанска бр.55 6000
Охрид

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).
илустрации: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Студио Мзлаки, Београд
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