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JEŚLI DOZNAŁEŚ 
UDARU MOZGU 

KRÓTKI PRZEWODNIK DLA OSÓB, 
KTÓRE DOZNAŁY UDARU MÓZGU



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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ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA:

ZROZUM, 
CZYM JEST UDAR MÓZGU 

REKONWALESCENCJA 
PO UDARZE 

ROZPOZNAWANIE 
OBJAWÓW UDARU 

NIE JESTEŚ SAM 

ZMNIEJSZENIE RYZYKA 
DRUGIEGO UDARU MÓZGU 

GDZIE OTRZYMAĆ 
POMOC I INFORMACJE 
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TU JESTEŚMY DA CIEBIE

Fundacja Udaru Mózgu 

ul. Milionowa 14 
93-113 Łódź

www.fum.info.pl

E-mail: info@fum.info.pl

Tel.: +48 605 647 600

PRZECZYTAJ TO 
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM 
RODZINY LUB OPIEKUNEM

Po udarze mózgu rozumienie 
może być utrudnione. 
Wspólne zapoznanie się z tym 
przewodnikiem oraz rozmowa 
może pomóc w zrozumieniu 
zawartych w nim informacji. 

ZROZUM, CZYM JEST 
UDAR MÓZGU

Kiedy dochodzi do udaru, 
do części mózgu zostaje 
zatrzymany dopływ krwi. W 
rezultacie dochodzi do jego 
uszkodzenia. 

Istnieją dwa główne typy 
udaru mózgu:

1. Niedokrwienny: z powodu 
niedrożności naczynia 
krwionośnego 

2. Krwotoczny: 
spowodowany wylewem 
krwi w lub wokół mózgu 
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Udar niedokrwienny jest często 
nazywany zawałem mózgu.  

Udar krwotoczny jest często 
nazywany wylewem krwi.

W szpitalu po udarze

Zostanie przeprowadzone 
badanie mózgu, testy oraz 
leczenie

Możesz odczuwać zmęczenie i 
czuć się źle

Możesz być w szoku

Uczucie dezorientacji jest 
normalne w przypadku 
wystąpienia udaru mózgu.

Skutki udaru zależą od dwóch 
czynników:

1. Umiejscowienia udaru w 
mózgu,

2. Stopnia uszkodzenia 
mózgu.

Udar mózgu może 
wpływać na:

Pamięć i myślenie

Wzrok

Mowę

Przełykanie 

Osłabienie rąk i dłoni

Kontrolę pęcherza

Bóle mięśni i stawów

Osłabienie nóg i równowagę

PORADA: 
Zadawaj pytania

Na początku trudno jest 
zrozumieć, co oznacza udar 
mózgu. Personel medyczny i 
terapeuci chętnie odpowiedzą 
na Twoje pytania. 

Udar mózgu może wpłynąć 
na pamięć i odczuwanie

Udar mózgu często wpływa na 
problemy z pamięcią.
Możesz mieć problemy z 
koncentracją.
Możesz także mieć problemy z 
kontrolą emocji. 
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AFAZJA I INNE PROBLEMY Z 
KOMUNIKACJĄ

Wiele osób ma problemy z 
komunikacją po udarze mózgu. 
Może się tak dziać z różnych 
powodów. 

1. Afazja jest spowodowana 
uszkodzeniem obszaru 
w mózgu, który jest 
odpowiedzialny za mowę. 
Afazja może powodować 
problemy z mówieniem, 
czytaniem i rozumieniem 
mowy. Nie oznacza 
obniżenia poziomu 
inteligencji, ale stwarza 
problemy w używaniu 
języka.  

2. Mowa może być 
niezrozumiała z powodu 
osłabienia mięśni twarzy.

3. Problemy z pamięcią 
i koncentracją mogą 
utrudniać komunikację.  

UKRYTE NASTĘPSTWA 
UDARU MÓZGU

Mogą wystąpić „ukryte” 
następstwa po udarze mózgu:

Zmęczenie, które nie mija po 
odpoczynku

Zaburzenia w wyrażaniu 
emocji płacz lub śmiech bez 
jasnego powodu

Lęk i depresja – wiele osób 
odczuwa smutek po doznaniu 
udaru i wywołanych przez 
niego zmianach w zachowaniu, 
dlatego mogą być bardziej 
rozdrażnieni, impulsywni lub 
przesadnie emocjonalni

Zrozumienie ukrytych następstw 
udaru może nie być łatwe. 
Spróbuj porozmawiać o tym z 
przyjaciółmi i rodziną, jeśli masz 
taką możliwość. 



5Jeśli doznałeś udaru mózgu

POSZUKAJ POMOCY W 
ZWIĄZKU ZE SKUTKAMI 
UDARU

Jeśli jesteś jeszcze w szpitalu, 
porozmawiaj ze swoim 
lekarzem lub pielęgniarką. 

Jeśli nie jesteś już w szpitalu, 
zwróć się do swojego lekarza 
rodzinnego. 

REKONWALESCENCJA 
PO UDARZE MÓZGU

Największe postępy zachodzą 
najczęściej w ciągu pierwszych 
kilku miesięcy. Jednak okres 
rekonwalescencji może trwać 
latami.

POCZUJESZ SIĘ LEPIEJ

Potrzeba czasu na powrót 
do pełni sił. Ciało i mózg 
potrzebuje czasu na powrót do 
zdrowia. 

NIEKTÓRE PROBLEMY SĄ 
TYMCZASOWE

Wiele osób odzyskuje kontrolę 
nad pęcherzem. Ludzie często 
odzyskują zdolność mówienia 
i mogą chodzić bardzopo 
wystąpieniu udaru. 

Problemy z przełykaniem, 
jedzeniem i piciem często 
ustępują. Wiele innych objawów 
ustępuje w kilka dni lub tygodni 
po wystąpieniu udaru. 

OSOBY, KTÓRE MOGĄ CI 
POMÓC PO UDARZE MÓZGU

Terapeuci, lekarze i pielęgniarki 
zapewnią leczenie i terapię, które 
pomogą Ci odzyskać zdrowie. 
Znajomi i rodzina również mogą 
Ci pomóc.

PORADA: 
daj sobie czas

Wszystko krok po kroku. Nie 
wpadaj w panikę, jeśli poprawy 
nie widać od razu. 
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REHABILITACJA

Mimo że niektóre objawy 
szybko ustępują, wielu osobom 
potrzebna jest rehabilitacja. 
Powinna rozpocząć się jak 
najszybciej po wystąpieniu 
udaru. Rehabilitacja może 
pomóc w szybszym powrocie 
do zdrowia.

JAK DZIAŁA REHABILITACJA

Terapeuta oceni problemy, 
które pojawiły się po udarze 
mózgu. Następnie opracuje 
najlepszy zestaw ćwiczeń i 
będzie kontrolował postępy. 

Jeśli masz osłabienie 
mięśniowe lub paraliż jednej 
strony ciała, terapia pomoże Ci 
zacząć się poruszać, poprawi 
równowagę i koordynację. 
Terapia może również poprawić 
umiejętności takie jak mowa i 
pisanie.

Jeśli masz problemy z dłońmi 
i palcami, terapia może pomóc 
Ci w nauce nowych sposobów 
wykonywania codziennych 
czynności, takich jak ubieranie 
się czy gotowanie. 

Rehabilitację rozpocznij z 
pomocą terapeuty, jednak 
później ćwiczenia możesz 
kontynuować samodzielnie lub 
z pomocą rodziny i przyjaciół.
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RODZAJE TERAPII

Terapia mowy 
Pomoże w poprawieniu funkcji mowy, a także w 
problemach z przełykaniem i jedzeniem. 

Terapia zajęciowa 
Pomaga w powrocie do samodzielności i 
nauczy wszystkich umiejętności niezbędnych w 
codziennym życiu. 

Fizjoterapia
Pomaga odbudować siłę, sprawność ruchową, 
równowagę i wytrzymałość.

Dietetyk
Wspiera osoby, które mają problemy z 
przełykaniem, by mogły bezpiecznie jeść i pić, 
a także udziela wskazówek na temat zdrowego 
odżywiania.

Psycholog
Pomoże osobom, które mają trudności z 
zapamiętywaniem i myśleniem, a także w 
przypadku problemów emocjonalnych i depresji.
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OZNAKI UDARU MÓZGU

Ważnym jest, by wiedzieć, jak rozpoznać charakterystyczne 
objawów udaru mózgu u siebie lub drugiej osoby. Wykorzystanie 
testu CZAS jest najlepszym sposobem.

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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Wymienione zostały główne 
objawy udaru mózgu. Jednak 
istnieją także inne, które 
obejmują:

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

Trudności w 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.

Jeśli rozpoznasz którąkolwiek 
z oznak udaru, nie czekaj i 
natychmiast wezwij pomoc: 
112.

ZMNIEJSZ RYZYKO DRUGIEGO 
UDARU

W przypadku wystąpienia udaru 
mózgu lekarze zweryfikują, czy 
masz inne schorzenia związane 
z udarem. Jeśli występuje 
u Ciebie którekolwiek z 
powiązanych schorzeń, 
zostaniesz poddany leczeniu 
w celu zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia kolejnego udaru. 
Schorzenia, o których mowa, 
obejmują:

Wysokie ciśnienie krwi 

Migotanie przedsionków

Cukrzycę

Wysoki poziom 
cholesterolu.

Jednym z najlepszych sposobów 
na zmniejszenie ryzyka jest 
kontynuowanie leczenia, które 
zostało Ci zalecone.

((112))
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Powinieneś otrzymać poradę 
na temat innych sposobów 
zmniejszenia ryzyka udaru. 
Niektóre osoby powinny 
schudnąć, rzucić palenie lub 
zmniejszyć spożycie alkoholu. 
Wszystko to może pomóc w 
utrzymaniu dobrego stanu 
zdrowia, a także w zmniejszeniu 
ryzyka udaru.

Aby uzyskać indywidualną 
poradę dotyczącą ryzyka 
wystąpienia udaru mózgu, 
należy zgłosić się do lekarza 
rodzinnego.

NIE JESTEŚ SAM

Wiele osób, które doświadczyły 
udaru, czuje się na początku 
odizolowanych i może być im 
trudno wyjaśnić innym swoje 
odczucia. Szok po udarze może 
zmienić życie ludzi.

Kiedy wyjdziesz ze szpitala, 
powinieneś/powinnaś mieć 
wsparcie specjalistów, rodziny 
i przyjaciół. To oni mogą 
być ważną częścią Twojego 
powrotu do zdrowia. 

Jeśli czujesz, że potrzebne 
Ci wsparcie zadzwoń 
605 647 600 Infolinia Udarowa  
lub skontaktuj się ze swoim 
lekarzem rodzinnym. 

 ROZMAWIAJ Z INNYMI

Rozmowa z rodziną i 
przyjaciółmi będzie pomocna. 
Możesz rozmawiać o swoich 
uczuciach i w ten sposób 
pomóc także innym, by 
mogły zrozumieć, przez co 
przechodzisz..

Niektórzy uważają, że pomocna 
jest rozmowa z osobami, które 
także doświadczyły udaru.
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GDZIE OTRZYMAĆ POMOC I INFORMACJE

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. 
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
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OBJAWY UDARU MÓZGU

Jeśli nadal 
występują u Ciebie 

objawy udaru, nie zwlekaj. 
Zadzwoń natychmiast pod 
numer 112. 

ZMNIEJSZ RYZYKO UDARU 

Aby uzyskać indywidualną 
poradę na temat zmniejszeni 
ryzyka kolejnego udaru 
mózgu, należy skontaktować 
się z lekarzem rodzinnym, 
pielęgniarką specjalizującą 
się w udarach mózgu lub 
farmaceutą.

POMOC W SKUTKACH UDARU 

Jeśli potrzebujesz 
pomocy w problemach 
emocjonalnych lub 
fizycznych po udarze, 

skontaktuj się ze swoim 
lekarzem rodzinnym.

POTRZEBA WSPARCIA

Aby uzyskać 
informacje na temat 
możliwej pomocy, 

skontaktuj się z regionalnym 
ośrodkiem pomocy społecznej

DOŁĄCZ DO BADAŃ

Możesz mieć prawo 
do wzięcia udziału 
w badaniach. 
Badania pomagają 

w doskonaleniu metod 
diagnostyki i leczenia pacjentów 
po udarze. Jeśli ktoś poprosi Cię 
o udział w badaniach, możesz 
porozmawiać z naukowcami 
na temat zagadnień, które Cię 
interesują, a także omówić to 
ze swoim lekarzem rodzinnym.

O NASZYCH INFORMACJACH

Chcemy dostarczać 
jak najlepszych 
informacji dla osób 
dotkniętych udarem. 
Dlatego prosimy 
osoby, które go 

doświadczyły oraz ich rodziny, 
a także ekspertów medycznych, 
aby pomogły nam wspólnie 
wydawać nasze publikacje. 
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DOSTĘPNOŚĆ

Ten przewodnik jest 
przeznaczony dla osób, które 
właśnie doświadczyły udaru.

Jak go zrobiliśmy? Powiedz 
nam, co myślisz o tym 
przewodniku lub poszukaj listy 
źródeł, z których korzystaliśmy, 
wyślij nam e-mail na info@fum.
info.pl 

Pamiętaj, że informacje 
tu zawarte nie zastąpią 
p ro f e s j o n a l n y c h  p o ra d 
medycznych dostosowanych do 
Twojej sytuacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

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. 

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




