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CZAS

TO

MÓZG



Co to jest        
UDAR MÓZGU ?



UDAR SŁONECZNY A UDAR MÓZGU

Udar słoneczny jest konsekwencją 

przegrzania organizmu

Udar mózgu to choroba, spowodowana 

zaburzeniem przepływu krwi w ośrodkowym 

układzie nerwowym, co w konsekwencji 

prowadzi do jego strukturalnego uszkodzenia



UDAR MÓZGU A WYLEW
Udary mózgu możemy podzielić na:

- udary niedokrwienne mózgu

/ich przyczyną jest zamknięcie

naczynia, doprowadzającego krew do danego 
obszaru w mózgu, stanowiące zdecydowaną 
większość

- udary krwotoczne mózgu

/ich przyczyną jest wynaczynienie się krwi do 
mózgu, najczęściej na skutek uszkodzenia 
drobnych naczyń w mózgu w przebiegu 
nadciśnienia tętniczego



Warto wspomnieć także o tzw. 

przemijających incydentach 

niedokrwienia, kiedy objawy 

szybko ustępują, jednak tacy 

chorzy także wymagają pilnej 

diagnostyki.



Udar dotyka rocznie ok. 

80 tys. Polaków, będąc 3 

przyczyną zgonów oraz 

pierwszą przyczyną 

niepełnosprawności 

osób dorosłych w 

naszym kraju.



Około połowa osób, 
która przeżyje udar, 
będzie wymagała 

wsparcia w zakresie 
wykonywania 

codziennych czynności



Choć częstość udarów 

rośnie wraz z wiekiem, to 

choroba może dotknąć ludzi 

młodych, a nawet dzieci



Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, co w
najbliższych latach spowoduje znaczny wzrost ilości
zachorowań na udar mózgu.



Jak się chronić 

przed udarem?



Czynniki ryzyka udaru:

- Niemodyfikowalne

- modyfikowalne



- Wiek

- Płeć

- Czynniki genetyczne

- Wcześniej przebyty udar lub TIA

- Nadciśnienie tętnicze

- Nieprawidłowy cholesterol

- cukrzyca

- Palenie tytoniu

- Migotanie przedsionków



Co jest ważne w zapobieganiu udarom ?

Profilaktyka pierwotna

Przede wszystkim należy znaleźć te 

czynniki ryzyka, na które mamy wpływ i 

próbować je wyeliminować bądź leczyć



- Regularne badania lekarskie, 

ale także samokontrola

- Regularne zażywanie leków

- Rzucenie palenia

- Aktywność fizyczne

- Dieta /najbardziej wskazana 

dieta śródziemnomorska



Jaki rozpoznać udar?



Udar pojawia się 

nagle, nie da się go 

przewidzieć.

W przeciwieństwie 

do zawału serca, 

udar nie boli.



- Niedowład kończyn

- Zaburzenia czucia

- Zaburzenia mowy

- Zaburzenia widzenia

- Zaburzenia równowagi, 

podwójne widzenie, nudności, 

wymioty



Źródło: www.stopudarom.pl



Poproś chorego, by:

- Uśmiechnął się

- Uniósł obie ręce do góry

- Powtórzył proste zdanie



Jeśli u siebie lub kogoś 

zaobserwujemy objawy 

udaru mózgu,

należy jak 

najszybciej wezwać 

pogotowie!



Bardzo ważny jest dokładny 

czas wystąpienia objawów, 

choroby współistniejące oraz 

leki, zażywane przez chorego



Leczenie udaru niedokrwiennego



Naczynie zamknięte przez 

materiał zatorowy



Leczenie dożylne 
- tromboliza
Leczenie wewnątrznaczyniowe 
- trombektomia



Najważniejszą rolę w 
leczeniu udaru 

mózgu odgrywa czas 
– im szybciej chory 

trafi do szpitala, tym 
większe są szanse na 

jego wyleczenie



W naszym szpitalu ok. 25 % 

chorych ma szansę na 

leczenie przyczynowe udaru.

Nadal największym 

problemem, ograniczającym 

nasze możliwości jest zbyt 

późne zgłaszanie się chorych 

po pomoc…



Dlatego tak ważna jest 
znajomość objawów 
udaru mózgu i szybkie 
zgłoszenie się do 
szpitala!



UDAR A PANDEMIA COVID

Podczas pandemii spadła
ilość osób hospitalizowanych
i leczonych z powodu udaru

mózgu



Jednak statystycznie 

ilość udarów nie 

zmniejszyła się … 



Mimo pandemii nie można 

zwlekać ze zgłaszaniem się do 

szpitala, ponieważ takie 

opóźnienie znacznie zmniejsza 

szanse na wyleczenie



www.stopudarom.pl

http://www.fum.info.pl/home

https://nietracszansynazycie.pl

http://www.stopudarom.pl/
http://www.fum.info.pl/home
https://nietracszansynazycie.pl/




Dziękuję za 

uwagę


