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WSTĘP

Udar jest niszczycielską cho-
robą, która każdego roku 
dotyka miliony ludzi na ca-
łym świecie. Jeśli Ty lub ktoś 
z Twoich bliskich przeżył 
udar, prawdopodobnie szu-
kasz jak największej ilości 
informacji, która pomoże Ci 
lepiej zrozumieć sytuację i so-
bie z nią poradzić. Pierwsze 
kilka dni po udarze mogą być 
niejednoznaczne, frustrujące 
i przerażające.

Internet jest aktualnie jed-
nym z podstawowych źródeł 
wiedzy z których czerpiemy 
informacje. Ważnym wydaje 
się, aby uczulić czytelników, 
iż nie wszystkie informacje 
znalezione na stronach in-
ternetowych są wiarygodne, 
a niektóre mogą być wręcz 
szkodliwe dla pacjenta. 

Ten przewodnik powstał z my-
ślą o stworzeniu bazy wiedzy 
dot. udaru dla chorych i ich 
rodzin. Zostały w nim zebrane 
tylko potwierdzone informa-
cje z literatury medycznej oraz 
internetu, zaprezentowane 
w przystępny i zrozumiały dla 
czytelników sposób.

Niezależnie od tego, czy pa-
cjent jest Twoją ukochaną 
osobą, czy próbujesz uzyskać 
informacje dla siebie, wszy-
scy chcemy czegoś więcej, 
niż po prostu przekazywania 
suchych danych o chorobie. 
Uzbrojony w wiedzę, możesz 
pokonać chorobę i nauczyć 
się, jak żyć dalej jako „Zwy-
cięzca”.

UZBROJONY W WIEDZĘ, 
MOŻESZ POKONAĆ TĘ 
CHOROBĘ I NAUCZYĆ 
SIĘ, JAK ŻYĆ DALEJ JAKO 
„ZWYCIĘZCA”.
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PODSTAWOWE INFORMACJE  
O UDARZE

UDAR JEST…

 � SPOWODOWANY ZAKŁÓCENIEM DOPŁYWU 
KRWI DO PARTII MÓZGU

 � SPOWODOWANY ZABLOKOWANIEM LUB 
PĘKNIĘCIEM NACZYNIA KRWIONOŚNEGO 
W MÓZGU

niedrożność tętnicy

naruszenie

CZYM JEST UDAR?

Udar jest chorobą powszechną. Może wpływać na 
pacjenta i jego rodzinę przez wiele lat. Z tego wła-
śnie powodu zrozumienie, czym jest udar mózgu, 
stanowi ważny pierwszy krok. Udar mózgu wystę-
puje gdy jego część zostaje uszkodzona z powodu 
braku dopływu krwi. Przez brak tlenu i składników 
odżywczych przenoszonych przez krew komórki 
mózgowe (zwane „neuronami”) umierają, a połą-
czenia między neuronami (zwane „synapsami”) są 
tracone. Taki obszar mózgu szybko traci funkcjo-
nalność i zaczyna obumierać. W rezultacie część 
ciała kontrolowana przez wspomniany obszar mó-
zgu nie funkcjonuje normalnie. Im większy obszar 

uszkodzenia, tym pacjent będzie miał większą dys-
funkcję.

Udar można podzielić na dwie kategorie. Około 
80 procent udarów polega na niedokrwieniu, spo-
wodowanym przerwaniem poprawnego dopływu 
krwi. Jest to zwykle spowodowane zablokowaniem 
naczynia krwionośnego (tętnicy) w mózgu. Jeśli tęt-
nica jest zablokowana, komórki mózgowe nie mogą 
uzyskać tlenu i składników odżywczych i ostatecz-
nie przestaną działać. Jeśli tętnica pozostaje zablo-
kowana przez dłużej niż kilka minut, komórki mó-
zgowe mogą umrzeć.

Udar niedokrwienny można podzielić na dwa główne 
typy: zakrzepowy i zatorowy. Udar zakrzepowy występu-
je, gdy tętnica zostaje zablokowana przez tworzenie 
się w niej zakrzepu krwi. Tętnica może również zo-
stać uszkodzona przez złogi cholesterolu (miażdżyca). 
Następnie może nastąpić całkowita blokada z powodu 
zlepiania się komórek krwi (płytek krwi) lub innych 
substancji w niej występujących. Udar zatorowy jest 
również powodowany przez zakrzep w tętnicy, ale 
w tym przypadku zakrzep (lub zator) powstaje gdzieś 
indziej, niż w samym mózgu. Ciałami tymi mogą być 
zakrzepy krwi (np. z serca) lub materiały tłuszczowe 
(np. z innej tętnicy na szyi - choroba tętnicy szyjnej). 
Owe ciała wydobywają się z miejsca, w którym zo-
stały utworzone i wchodzą do układu krążenia krwi, 
w tym do mózgu. Udar zatokowaty (lakUnarny) wystę-
puje, gdy zostaje zablokowana mała tętnica - objawy 
są łagodniejsze, a powrót do zdrowia jest szybszy, niż 
w przypadku zablokowania tętnicy dużej.

Rzadziej mamy do czynienia z pojawieniem się krwo-
toku w mózgu prowadzącego do udaru krwotocznego. 
Dochodzi do niego gdy osłabione naczynie krwionośne 
w mózgu pęka. Udar krwotoczny można również po-
dzielić na dwie kategorie. Krwawienie do mózgu nazy-
wa się krwotokiem śródmózgowym (icH) i najczęściej jest 
spowodowane wysokim ciśnieniem krwi. Wtórnie do 
krwawienia wzrasta ciśnienie w mózgu co może powo-
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dować uszkodzenie komórek mózgowych otaczających 
krwiak. krwotok podpajęczynówkowy (SaH) występuje, 
gdy naczynie krwionośne na zewnątrz mózgu pęka. 
Przestrzeń wypełniona płynem otaczającym mózg 
(przestrzeń podpajęczynówkowa) szybko napełnia się 
krwią. Krwotok podpajęczynówkowy jest najczęściej 
spowodowany anomaliami budowy tętnic zwanymi 
tętniakami. Są to małe obszary o zaokrąglonych lub 
nieregularnych obrzękach w tętnicach, w których ścia-
na naczynia krwionośnego staje się słaba i podatna na 
pęknięcie.

przejściowe ataki niedokrwienne (tia) są również nazy-
wane „mini-udarami”. Jak wspomniano wcześniej, udar 
jest spowodowany nieodwracalnym uszkodzeniem 
mózgu z powodu przerwania przesyłania krwi. W od-
różnieniu od tego, TIA jest tymczasową utratą funkcji 
części mózgu, spowodowaną krótkim przerwaniem lo-
kalnego mózgowego przepływu krwi, trwającym kró-

cej niż 24 godziny. Zapobieganie udarom ma kluczowe 
znaczenie dla osób, które miały TIA. TIA nie powodują 
trwałej niepełnosprawności, są jednak bardzo poważ-
nym sygnałem ostrzegającym o zbliżającym się udarze.

Wiele badań wykazało, że TIA niesie ze sobą znaczne 
ryzyko udaru mózgu, szczególnie w ciągu pierwszych 
kilku dni. Nie czekaj aż objawy ustąpią, ponieważ nie 
można samodzielnie stwierdzić, czy jest to udar mó-
zgu czy TIA, bez wykonania należytych badań. Celem 
leczenia TIA jest zapobieganie udarowi w przyszło-
ści. Zastosowane leczenie zależy od przyczyny TIA. 
Oprócz zmian stylu życia, takich jak dieta i ćwiczenia, 
lekarze mogą zalecić preparaty stosowane w leczeniu 
nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu lub 
chorób serca. Zazwyczaj podaje się leki zmniejszają-
ce zdolność krwi do tworzenia zakrzepów („rozcień-
czalniki krwi”) – leki przeciwzakrzepowe. Te zabiegi 
zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

UDAR NIEDOKRWIENNY

 � ZWANY RÓWNIEŻ „ZAWAŁEM MÓZGU”, 
SPOWODOWANY ZABLOKOWANIEM 
TĘTNICY

 � DOTYCZY OKOŁO 80% PRZYPADKÓW

 � WYSTĘPUJĄ DWA TYPY: UDAR 
ZAKRZEPOWY LUB UDAR ZATOROWY

 � PRZEJŚCIOWY ATAK NIEDOKRWIENNY 
(TIA) BARDZO PRZYPOMINA UDAR NIE-
DOKRWIENNY, JEDNAK WSZYSTKIE ZNAKI 
I SYMPTOMY ZNIKAJĄ ZWYKLE W CIĄGU 
1 GODZINY

UDAR KRWOTOCZNY

 � SPOWODOWANY PĘKNIĘCIEM TĘTNICY

 � DOTYCZY OKOŁO 20% PRZYPADKÓW

 � WYSTĘPUJĄ DWA TYPY: KRWOTOK 
ŚRÓDMÓZGOWY (ICH) LUB KRWOTOK 
PODPAJĘCZYNÓWKOWY (SAH)

rodzaje udaru
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PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka to cechy charakterystyczne zwięk-
szające prawdopodobieństwo wystąpienia określonej 
choroby. Sporo osób wie o najczęstszym czynniku 
ryzyka udaru – wySokim ciśnieniU krwi (nadciśnieniU). 
Jednak jest to tylko jeden z wielu istniejących czyn-
ników. Wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, choro-
by serca, nieregularne bicie serca zwane migotaniem 
przedsionków oraz zaburzenia krzepnięcia to dodat-
kowe czynniki ryzyka udaru.

cHoleSterol jest prawdopodobnie najłatwiejszym 
do zrozumienia spośród czynników ryzyka udaru 
mózgu. Ta biała, tłuszczowa substancja występuje 
najczęściej w czerwonych mięsach. Poziom tłusz-
czów może być również dość wysoki w niektórych 
olejach używanych do gotowania. Na przykład sma-
żenie żywności w niektórych olejach roślinnych 

może prowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu. 
Cholesterol jednakże jest potrzebny organizmowi 
do wytwarzania hormonów i innych ważnych sub-
stancji.

Badanie poziomu cholesterolu we krwi odbywa się 
po 8-10 godzinach od ostatniego posiłku. Całkowi-
ty poziom cholesterolu nie powinien przekraczać 
200 mg/dl. Lipoproteina o niskiej gęstości lub cho-
lesterol LDL, o którym wiadomo, że powoduje po-
wstawanie płytek w tętnicach, powinny być niższe 
niż 100 mg/dl. Z drugiej strony lipoproteiny o wy-
sokiej gęstości lub cholesterol HDL faktycznie po-

CZYNNIKI RYZYKA UDARU

MODYFIKOWALNE:
 � CIŚNIENIE KRWI

 � CHOROBY SERCA

 � CHOLESTEROL

 � CUKRZYCA

 � PROBLEMY Z KRZEPNIĘCIEM KRWI

 � PALENIE PAPIEROSÓW

 � SPOŻYWANIE WYSOKOPROCENTOWEGO 
ALKOHOLU

 � OTYŁOŚĆ

 � SIEDZĄCY TRYB ŻYCIA

NIEMODYFIKOWALNE:
 � WIEK
 � PŁEĆ
 � RASA
 � GENETYKA
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magają usunąć cholesterol ze ścian tętnic, a ich po-
ziomy powinny przekraczać 60 mg/dL. Wreszcie 
trójglicerydy są specjalnym rodzajem tłuszczu i nie 
powinny być wyższe niż 150 mg/dl.

Nadmiar cholesterolu krążącego we krwi może pro-
wadzić do złogów cholesterolu na ścianach tętnic 
(miażdżyca tętnic). Nagromadzenie się płytek cho-
lesterolu może całkowicie zamknąć tętnicę w mó-
zgu. Jednak w większości przypadków na płytce 
tworzą się zakrzepy krwi, które następnie są usu-
wane ze ściany tętnicy do tętnicy mózgowej. To 
blokuje tętnicę i powoduje objawy udaru mózgu. 
Wysoki poziom cholesterolu we krwi można obni-
żyć poprzez prawidłową dietę i ćwiczenia, a w razie 
potrzeby również farmakologicznie.

cUkrzyca jest kolejnym czynnikiem ryzyka uda-
ru mózgu. Ciało czerpie energię z rozkładu cukru 
zwanego glukozą, który pochodzi ze spożywanych 
przez nas węglowodanów. Utrzymujący się wysoki 
poziom glukozy we krwi nazywa się cukrzycą. Po-
ziom glukozy we krwi jest badany po 8-10 godzi-
nach od ostatniego posiłku. Poziomy na czczo nie 
powinny przekraczać 110 mg/dl. Cukrzyca, podob-
nie jak wysoki poziom cholesterolu, prowadzi do 
miażdżycy. Poziom cukru we krwi może być kon-
trolowany również przez dietę i ćwiczenia oraz far-
makologicznie.

cHoroba Serca także jest czynnikiem ryzyka udaru. 
Ataki serca są zwykle spowodowane zablokowa-
niem tętnic przez miażdżycę. Miażdżyca jest sze-
rokim procesem. Jeśli dotyczy tętnic sercowych, 
może dotyczyć także mózgowych. Może również 
wpływać na tętnice nóg (choroba tętnic obwo-
dowych) powodując ból podczas chodzenia. Leki 
stosowane w chorobach serca, takie jak leki prze-
ciwzakrzepowe, mogą również zapobiegać udarowi 
niedokrwiennemu, mogą jednak zwiększać ryzyko 
udaru krwotocznego.

Przyczyną udaru mózgu, którą można łatwo prze-
oczyć, jest migotanie przedSionków lub „a-fib”. Ten stan 
występuje, gdy górne przedsionki serca nie pompują 
krwi należycie. W rzeczywistości drżą lub „fibrylują”. 
Na szczęście komory mogą wykonywać większość 
pracy polegającej na dostarczaniu krwi do organi-
zmu, jednak drgające przedsionki mogą prowadzić 
do gromadzenia się w nich krwi, co z kolei prowadzi 

do tworzenia zakrzepów w samych przedsionkach. 
Zakrzepy te mogą być następnie wyrzucane z serca 
i przemieszczać się do mózgu, powodując udar nie-
dokrwienny (zatorowy).

A-fib występuje częściej u osób z chorobami serca, 
szczególnie u osób z wadą zastawki serca. Czasami 
może ono wystąpić spontanicznie. A-fib dzielimy na 
uporczywe lub przerywane. Można odczuwać lub 
nie odczuwać zmiany rytmu serca. Szybkie A-fib 
jest stanem nagłym i zwykle jest odczuwane jako 
kołatanie serca, ale wolniejszy a-fib może pozostać 
niezauważony przez lata. A-fib można wykryć ob-
serwując puls lub słuchając rytmu serca. Potwier-
dza to elektrokardiogram (EKG). Leczenie zwykle 
odbywa się za pomocą rozcieńczalników krwi, aby 
zapobiec tworzeniu się zakrzepów.

Wreszcie dochodzimy do wySokiego ciśnienia krwi 
(nadciśnienia) jako czynnika ryzyka udaru mózgu. 
Zbyt duży nacisk na ściany tętnic może prowadzić 
do przecieku tętnic mózgowych. Przy dużej presji 
wyciek może być znaczny; pęknięcie tętnicy po-
woduje udar krwotoczny. Wysokie ciśnienie krwi 
może również prowadzić do udarów niedokrwien-
nych, powodując miażdżycę tętnic.

Nadciśnienie diagnozuje się poprzez pomiar ciśnienia 
krwi, zwykle w ramieniu, po okresie odpoczynku. Ci-
śnienie krwi nie powinno przekraczać 140/90 mmHg. 
Wysokie ciśnienie można obniżać poprzez dietę 
i ćwiczenia, a w razie konieczności farmakologicznie.

Należy regularnie odwiedzać lekarza rodzinnego 
w celu zbadania czynników ryzyka udaru mózgu. Je-
śli zostaną zidentyfikowane, niezbędne jest podjęcie 
odpowiedniego leczenia i ścisłego monitorowania, 
aby zmniejszyć ryzyko udaru mózgu.

W przypadku niektórych osób tworzenie zakrzepów 
krwi jest bardziej prawdopodobne, niż w przypadku 
innych. Przyczyna może być genetyczna, dlatego po-
mocne będzie poznanie historii schorzeń w rodzinie. 
Zakrzepy mogą tworzyć się spontanicznie w unieru-
chomionej kończynie lub po długiej jeździe samocho-
dem lub locie samolotem. Nazywa się to zakrzepicą 
żył głębokich i zwykle występuje w obrębie łydek. 
Zakrzepy tego rodzaju rzadko tworzą się w tętnicach 
lub żyłach mózgu. Częściej występują u osób po uda-
rze w młodym wieku.
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Stwierdzono, że w wielu przypadkach obecny jest 
czynnik dziedziczności. Jednak udar zasadniczo nie jest 
uważany za chorobę dziedziczną. Większość przypad-
ków cechuje jeden lub więcej czynników ryzyka wy-
mienionych wcześniej - nadciśnienie, cukrzyca, wysoki 
poziom cholesterolu we krwi, choroby serca, migota-
nie przedsionków.

Mimo to istnieje większe ryzyko udaru, jeśli u dziad-
ków, rodziców lub rodzeństwa wystąpił udar, szczegól-
nie w młodym wieku. Są to krewni pierwszego stopnia 
i obejmują osoby najbliższe genetycznie. Kiedy jeden 
z tych krewnych ma udar, należy zachować większą 
czujność w środkach zapobiegawczych.

Niestety istnieją też inne czynniki ryzyka, których 
nie można kontrolować ani modyfikować. wiek jest 
najsilniejszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Ry-
zyko udaru podwaja się co dekadę po 55 roku życia. 
płeć jest kolejnym czynnikiem, na który nie mamy 
wpływu. Mężczyźni są bardziej narażeni na udar niż 
kobiety, jednak to kobiety mają często większe de-
ficyty po udarze niż mężczyźni. Ciemnoskórzy mają 
większe ryzyko udaru mózgu niż ogół populacji. Cho-
ciaż nie można kontrolować tych czynników, moż-
na podjąć kroki w celu ich kontroli na co dzień oraz 
zmniejszyć wpływ, jaki czynniki te wywierają na 
zdrowie.

Wiele czynników ryzyka udaru odnoszących się do 
stylu życia, może być korygowanych. palenie, otyłość 
i Siedzący tryb życia to tylko niektóre z nich, ich baga-

ZALEDWIE KILKA CZYNNIKÓW 
WARUNKUJĄCYCH POWSTANIE UDARU 
MÓZGU ZOSTAŁO UZNANYCH ZA CZYSTO 
GENETYCZNE.  JEDNYM Z NICH JEST 
„MÓZGOWA AUTOSOMALNA DOMINUJĄCA 
ARTERIOPATIA Z ZAWAŁAMI PODKOROWYMI 
I LEUKOENCEFALOPATIĄ”, INACZEJ CADASIL.  
JEDNAKŻE BADANIA GENETYCZNE CAŁY 
CZAS TRWAJĄ I ISTNIEJE SZANSA NA 
ODKRYCIE KOLEJNYCH POWIĄZAŃ 
GENETYCZNYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA 
W PRZYŁOŚCI. W MIĘDZYCZASIE PACJENT 
BĘDZIE MUSIAŁ W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 
SKUPIĆ SIĘ NA CZYNNIKACH RYZYKA, KTÓRE 
MOŻE KONTROLOWAĆ, ABY ZAPOBIEGAĆ 
I MINIMALIZOWAĆ RYZYKO UDARU.

telizowanie znacznie zwiększa ryzyko udaru. Zaleca 
się rzucenie palenia, zmniejszenie wagi do odpo-
wiedniej dla swojego wieku i płci, regularne ćwicze-
nia oraz stosowanie zdrowej diety.

 � STROKE RISKOMETERTM JEST DARMOWYM, UNIKALNYM 
I ŁATWYM W UŻYCIU NARZĘDZIEM DO OCENY INDYWI-
DUALNEGO RYZYKA UDARU MÓZGU. NARZĘDZIE JEST 
W STANIE OCENIĆ CZYNNIKI RYZYKA, TAKIE JAK WIEK, 
PŁEĆ, POCHODZENIE ETNICZNE, STYL ŻYCIA I CZYNNIKI 
ZDROWOTNE, KTÓRE BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄ NA 
RYZYKO UDARU W CIĄGU NASTĘPNYCH PIĘCIU LUB DZIESIĘCIU LAT.

 � ZATWIERDZONE PRZEZ WORLD STROKE ORGANIZATION.

 � POTRAFI UWZGLĘDNIĆ NOWOCZESNY STYL ŻYCIA I DZIEDZICZNE CZYNNIKI RYZYKA.

 � ODPOWIEDNIE DLA PRZEDZIAŁU WIEKOWEGO OD 20 DO 90+.

 � ODPOWIEDNIE DO STOSOWANIA PRZEZ OSOBY, KTÓRE JUŻ DOŚWIADCZYŁY UDARU LUB PRZEMIJAJĄCEGO 
ATAKU NIEDOKRWIENNEGO, ABY OSZACOWAĆ RYZYKO NAWROTU.
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OBJAWY UDARU

Objawy udaru zwykle rozwijają 
się bardzo szybko. U niektórych 
pacjentów udar występuje pod-
czas snu, a objawy są zauważalne 
dopiero po przebudzeniu. Objawy 
pacjenta zależą od tego jaka część 
mózgu została uszkodzona. Ponie-
waż różne części mózgu kontrolują 
różne części ciała, charakter i nasi-
lenie objawów mogą się znacznie 
różnić.

Dzięki szybkiemu rozpoznaniu i le-
czeniu ryzyko śmierci i niepełno-
sprawności z powodu udaru można 
zmniejszyć. Bardzo ważne jest, aby 
znać objawy udaru mózgu i szybko 
działać. Poznaj znaki ostrzegawcze 
i naucz się rozpoznawać je u innych. 
Liczy się każda sekunda!

Jednym ze sposobów zapamię-
tania objawów udaru jest użycie 
mnemonicznego testu „SZYBKIE-
GO” (ang. „FAST”). Jeśli Ty lub ktoś 
bliski ma którykolwiek z objawów 
z teStU faSt, powinieneś natych-
miast zabrać go na pogotowie. Im 
dłużej czekasz, tym więcej szkód 
może spowodować udar i tym 
mniejsza staje się dostępność me-
tod leczenia przyczynowego. 

POWSZECHNE OBJAWY UDARU I TIA

 � OSŁABIENIE I/LUB DRĘTWIENIE TWARZY, RAMION I NÓG JEDNEJ STRONY CIAŁA

 � PROBLEMY Z MOWĄ 

 � PROBLEMY Z WIDZENIEM NA JEDNO LUB OBOJE OCZU

 � NAGŁE OSTRE ZAWROTY GŁOWY I UTRATA RÓWNOWAGI

 � BARDZO OSTRE BÓLE GŁOWY

 � ZWIĘKSZONA SENNOŚĆ Z MOŻLIWĄ UTRATĄ PRZYTOMNOŚCI

 � DEZORIENTACJA
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F.A.S.T.

W RAZIE KONIECZNOŚCI PORÓWNAJ STRONY:

FACIAL DROOP – OPADANIE TWARZY
- POKAŻ UZĘBIENIE LUB UŚMIECHNIJ SIĘ

ARM DRIFT – OPADANIE RĘKI
- ZAMKNIJ OCZY I WYCIĄGNIJ RĘCE PRZED SIEBIE

SPEECH – MOWA  
- WYMÓW ZDANIE NP.:  
“CHŁOPIEC WYSZEDŁ DO SKLEPU.”

TIME – CZAS

 � f odnosi się do twarzy (ang. „face”). Poproś oso-
bę, aby się uśmiechnęła i obserwuj, czy któryś 
kącik ust nienaturalnie opada. Poproś ją również 
o uniesienie brwi i sprawdź, czy są na tym sa-
mym poziomie, czy któraś opada. Ponadto fałdy 
wokół ust mogą zniknąć z tej strony twarzy, któ-
ra jest sparaliżowana.

 � a odnosi się do ręki (ang. „arm”). Poproś osobę, 
aby podniosła obie ręce. Powinny być na tym 
samym poziomie, bez znoszenia. Jeśli jednak jed-
no ramię nie może się podnieść lub gwałtownie 
opada podczas testu, może to wskazywać na po-
rażenie ramienia. Nawet drżenie jednego z ra-
mion może być objawem chorobowym.

 � S odnosi się do mowy (ang. „SpeecH”). Poproś oso-
bę, aby powtórzyła proste zdanie, na przykład 
„Chłopiec poszedł do sklepu”. Zwróć uwagę na 
wymowę i patrz w jaki sposób układają się usta 
podczas jego wymowy. Jeśli nie jest w stanie mó-
wić, nie może powtórzyć słów lub są zniekształ-
cone, jest to znak, że konieczne jest natychmia-
stowe działanie.

 � Wreszcie pamiętaj o czaSie (ang. „time”). Zapisz jak 
najdokładniej, kiedy objawy zostały zauważone 
po raz pierwszy. Niektóre zabiegi są skuteczne 
i bezpieczne tylko pod warunkiem, że zostaną 
przeprowadzone w określonym czasie po wystą-
pieniu udaru mózgu. Uświadom sobie również, 
że czas ma znaczenie, gdy którykolwiek z tych 
objawów zostanie zauważony. Im dłużej czeka 
się na leczenie, tym bardziej komórki mózgowe 
obumierają z powodu braku tlenu i składników 
odżywczych. Jeśli cokolwiek wskazuje na to, że 
dana osoba może mieć udar, natychmiast zabierz 
ją do szpitala. Lepsza jest wzmożona czujność, 
niż konsekwencje ciężkiego udaru.

Lekarze przeprowadzą szczegółowy wywiad, do-
kładne badanie kliniczne i prawdopodobnie zlecą ba-
dania krwi i skanowanie (obrazowanie) mózgu przed 
rozpoczęciem leczenia. Im wcześniej ktoś się tym 
zajmie, tym więcej będzie dostepnych możliwości 
leczenia. Jednak zawsze lepiej jest zapobiegać udaro-
wi znając, wykrywając i kontrolując czynniki ryzy-
ka. Jeśli dojdzie do udaru, należy rozpoznać objawy 
i niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
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 LITERATURA DODATKOWA:

 � National Stroke Association: 
http://www.stroke.org/site/PageNavigator/HOME

 � WebMD: Stroke Health Center:  
http://www.webmd.com/stroke/

 � Centers for Disease Control and Prevention: 
 http://www.cdc.gov/stroke/

 � American Stroke Association: 
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/

 � Mayo Clinic: 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/basics/definition/con-20042884

 � Internet Stroke Center: 
http://www.strokecenter.org/

 � American Academy of Neurology:
http://patients.aan.com/disorders/index.cfm?event=view&disorder_id=1072

 � National Institutes of Health: 
http://nihseniorhealth.gov/stroke/aboutstroke/01.html

https://www.youtube.com/watch?v=x0alH0zFfbc&t=1s&fbclid=IwAR3GM8k754SR2x6mCe396fNF-
14C7hbA1_g2ZhDnsV3YWlBEXbFnG_8DT2To

MATERIAŁY DODATKOWE:

 � Jak dochodzi do udaru?

http://www.stroke.org/site/PageNavigator/HOME
http://www.webmd.com/stroke/
http://www.cdc.gov/stroke/
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/basics/definition/con-20042884
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/basics/definition/con-20042884
http://www.strokecenter.org/
http://patients.aan.com/disorders/index.cfm?event=view&amp;disorder_id=1072
http://nihseniorhealth.gov/stroke/aboutstroke/01.html
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KIEDY KTOŚ DOZNA UDARU

NIEZWŁOCZNA POMOC

Kiedy ktoś doznaje udaru, jest wciągnięty w wir nie-
spodziewanych wcześniej zdarzeń. Pierwsze dni są tak 
wypełnione testami, procedurami i konsultacjami, że 
będą przytłaczające dla każdego. Pomocna jest świado-
mość, czego się spodziewać i dokładna wiedza, na czym 
polegają wszystkie te procedury.

Udar występuje, gdy część mózgu jest pozbawiona 
dopływu krwi z powodu zablokowania naczynia 
krwionośnego lub krwawienia zewnątrz naczynio-
wego w mózgu. Ktoś cierpiący na udar będzie miał 
objawy z powodu dysfunkcji obszaru dotkniętego 
patologią. Może wystąpić osłabienie ręki lub nogi, 
opadanie jednej strony twarzy, trudności w mó-
wieniu, drętwienie, brak koordynacji lub silny ból 
głowy.

Gdy ktoś ma objawy udaru, powinien natychmiast we-
zwać karetkę pogotowia. Im szybciej udar jest diagno-
zowany i leczony, tym lepszy wynik kuracji. Nawet jeśli 
objawy są przejściowe, konieczna jest pomoc medycz-
na. Niektóre zabiegi medyczne po udarze można stoso-
wać tylko w ciągu pierwszych kilku godzin.

Pacjenci z objawami udaru są traktowani na izbie przy-
jęć jako krytyczni, kwalifikują się do natychmiastowej 
konsultacji z lekarzami i badań. Skanowanie mózgu 
(tomografia komputerowa lub rezonans magnetycz-
ny) wykonuje się w celu sprawdzenia rodzaju udaru 
(zablokowanie lub krwawienie), lokalizacji i obszaru 
oraz wszelkich powikłań wtórnych. Przeprowadzone 
zostaną również odpowiednie badania krwi i zapis EKG 
serca.

UDAR JEST  
NAGŁYM  
WYPADKIEM!
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U pacjentów z udarem spowo-
dowanym zablokowaniem na-
czyń, gdy blokada się utrzymuje, 
wraz z upływem czasu coraz wię-
cej tkanki mózgowej obumiera. 
W udarze zakrzepowym, spowo-
dowanym zablokowaniem naczyń 
krwionośnych (niedokrwieniem) 
istnieje terapia zwana tkanko-
wym aktywatorem plazminogenu, 
powszechnie określana jako tPA. 
Lek, podawany dożylnie, może roz-
puszczać zakrzepy, przywracając 
dopływ krwi do dotkniętego zmia-
nami obszaru mózgu. Tego typu 
leczenie można jednak stosować 
tylko w ciągu pierwszych czterech 
i pół godziny od wystąpieniu obja-
wów udaru mózgu. Po tym 4,5-go-
dzinnym oknie kuracja nie jest już 
zalecana ze względu na zmniej-
szoną skuteczność i większe ryzy-
ko powikłań. Niestety większość 
pacjentów spóźnia się do szpitala, 
w związku z czym nie ma już możli-
wości leczenia pacjenta w ten spo-
sób. W przypadku tych pacjentów 
podaje się leki przeciwpłytkowe 
(które zmniejszają lepkość krwi), 
aby zapobiec nawrotowi udaru. 
Pacjenci z udarem krwotocznym 
muszą zostać poddani ocenie pod 
kątem konieczności wykonania 
operacji doraźnej w celu drenażu 
nagromadzonej krwi.

Pacjenci z udarem w ostrej fazie 
będą nieustannie monitorowani 
za pomocą pomiarów parametrów 
życiowych (takich jak tętno i ci-
śnienie krwi) i oznak udaru w celu 
wykrycia jakiegokolwiek pogor-
szenia lub oznak powikłań.

Oprócz testów skanowania mózgu, 
takich jak tomografia komputero-
wa lub MRI, zostaną przeprowa-
dzone inne testy diagnostyczne. 
Wiele z tych testów ma na celu 
zrozumienie, jakie podstawowe 

przyczyny mogły doprowadzić do udaru oraz w jaki sposób należy je leczyć, 
aby zapobiec kolejnemu udarowi. Testy te prawdopodobnie będą obejmo-
wać badania krwi w celu sprawdzenia poziomu cholesterolu i cukru, elek-
trokardiogram do oceny kondycji serca i ultradźwięki do oceny głównych 
naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg.

Zostanie również wprowadzone leczenie wspomagające. Może obejmować 
kontrolę ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, suplementację tlenu, na-
wodnienie i odżywianie.

Po ustabilizowaniu się stanu można rozpocząć długą drogę do wyzdro-
wienia. Nawet w ciągu pierwszych 48 godzin terapeuci rehabilitacyjni już 
rozpoczynają pracę z pacjentem po udarze. Badania wykazały, że możliwie 
najwcześniejsza, nawet bierna terapia nieprzytomnych jeszcze pacjentów, 
może przyspieszyć powrót do zdrowia i wyniki rehabilitacji. Ocenia się tak-
że zdolność do przełykania napojów i pokarmów, często określa to logo-
peda. Jeśli połykanie jest utrudnione, doustne podawanie pokarmów może 
być niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do blokady dróg oddecho-
wych, powodując zadławienie i infekcje klatki piersiowej. Alternatywne 
metody, takie jak zagęszczanie płynów lub sonda, mogą wymagać dostar-
czania pokarmów do żołądka bezpośrednio przez nos.

TESTY PROWADZONE W CELU 
ZDIAGNOZOWANIA UDARU 
I JEGO PRZYCZYNY

 � TK LUB MRI

 � BADANIA KRWI

 � ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)

 � REGULARNE BADANIA NEUROLOGICZNE

 � INNE TESTY, TAKIE JAK USG NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH MÓZGU, ECHOKARDIOGRAM 
(USG SERCA) ITP.
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SPECJALIŚCI OD UDARU

SPECJALIŚCI 
MEDYCZNI,  
KTÓRYCH SPOTKA 
PACJENT PO UDARZE:

 � LEKARZ POGOTOWIA

 � NEUROLOG

 � NEUROCHIRURG

 � RADIOLOG

 � ANASTEZJOLOG

 � LEKARZ REHABILITACJI

 � PIELĘGNIARKA

 � TERAPEUTA ODDECHOWY

 � FIZJOTERAPEUTA

 � TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 � TERAPEUTA MOWY

 � PSYCHOLOG

 � PRACOWNIK SPOŁECZNY

Kiedy ktoś doznaje udaru, możesz spodziewać się, że zajmie się nim 
cała rzesza specjalistów. To może być oszałamiające, jak wiele osób jest 
zaangażowanych w proces leczenia.

Pierwszymi specjalistami medycznymi, z którymi spotka się pacjent, 
będą prawdopodobnie pracownicy pogotowia, lekarz medycyny ratUn-
kowej, który w razie potrzeby ustabilizuje stan pacjenta, przeprowadzi 
wstępną ocenę i zleci skanowanie mózgu.

Gdy dokona się diagnozy, neUrolodzy i neUrocHirUrdzy zostaną kolejnym 
ogniwem w procesie leczenia. Neurolodzy to lekarze specjalizujący się 
w chorobach mózgu i leczący je farmakologicznie. Jeśli istnieje potrzeba 
leczenia inwazyjnego, z pewnością spotka się również neurochirurga.

Lekarze, zwłaszcza w instytucjach publicznych i akademickich, często 
działają w zespole. Zawsze będzie w takim zespole jeden lekarz prowadzą-
cy, który jest odpowiedzialny za całość leczenia. Przy chorym mogą być 
także obecni lekarze, którzy przechodzą dalsze specjalistyczne szkolenie, 
czyli rezydenci. W zespole mogą być także studenci medycyny. 
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Jeśli przebywa się OIOM-ie, w zabiegach mogą również brać udział 
lekarze SpecjalizUjący Się w opiece intenSywnej. Innym lekarzem, z którym 
można się spotkać, jest radiolog. Jest nim specjalista w odczytywaniu 
i analizowaniu promieni rentgenowskich i skanów. Często jednak nie 
obcują z pacjentem bezpośrednio.

Oprócz lekarzy będzie obecny także personel pomocniczy czyli pielę-
gniarki stanowiące pierwszą linię opieki nad pacjentem. Pielęgniarki 
często pracują na zmiany i zawsze będą fizycznie w pobliżu, aby zaspo-
koić potrzeby pacjentów. Pielęgniarki zajmą się pierwszymi potrzeba-
mi, przeprowadzą kontrole monitorowania, podadzą leki, poinformują 
o stanie zdrowia i pomogą nawigować po systemie medycznym. pra-
cownicy Socjalni są zwykle przydzielani do pacjentów w celu pomocy 
w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rodzinnych, organizo-
wania usług socjalnych i opieki zastępczej.

Spotka się także zespół rehabilitacyjny, w tym lekarza reHabilitacji me-
dycznej i różnych terapeutów. Terapia jest podstawowym sposobem 
leczenia deficytów po udarze i istnieje kilka różnych rodzajów specja-
listów o różnych profilach, którzy będą koordynowani przez lekarza 
rehabilitacji.

fizjoterapeUci będą pracować nad ruchami fizycznymi. Może odbywać się 
to poprzez ruchy pasywne i aktywne, budowanie siły, trening funkcjonal-
ny ruchu, taki jak transfery i chodzenie, masaż i stymulacja głębokich tka-
nek, a także użycie sprzętu wspomagającego ruch.

terapeUci zajęciowi to ci, którzy po-
magają w realizacji codziennych 
czynności, takich jak ubieranie 
się lub przyjmowanie pokarmów, 
przenoszenia w rękach przedmio-
tów. Będą również doradzać w za-
kresie praktycznych adaptacji, aby 
poradzić sobie z konsekwencjami 
udaru, takich jak zakup specjal-
nych sztućców, modyfikacje domu 
i pojazdów dla bezpieczeństwa pa-
cjenta.

logopedzi są przeszkoleni w za-
kresie rozwiązywania problemów 
z mową i przełykaniem. Ocenią 
bezpieczeństwo połykania i zmo-
dyfikowanego karmienia, jeśli jest 
to uzasadnione. Ocenią także po-
ziom upośledzenia mowy i będą 
pracować z pacjentami nad komu-
nikacją werbalną i niewerbalną.

W opiekę mogą być zaangażo-
wani jeszcze inni terapeuci. te-
rapeUci oddecHowi zajmą się cho-
rym, jeśli będzie miał aparat do 
oddychania. Są także terapeUci 
SztUki i mUzyki, którzy pomagają 
w rehabilitacji po udarze i rein-
tegracji ze społeczeństwem.

KIEDY KTOŚ DOZNAJE 
UDARU, MOŻESZ 
SPODZIEWAĆ SIĘ, ŻE ZAJMIE 
SIĘ NIM CAŁA RZESZA 
SPECJALISTÓW. TO MOŻE 
BYĆ OSZAŁAMIAJĄCE, 
JAK WIELE OSÓB JEST 
ZAANGAŻOWANYCH 
W PROCES LECZENIA.
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POWIKŁANIA PO UDARZE

Istnieją różne objawy udaru mózgu. Rodzaj i ciężar 
upośledzeń, określanych przez pracowników służ-
by zdrowia jako deficyty neurologiczne, zależą od 
lokalizacji i rozległości uszkodzenia mózgu, spowo-
dowanego udarem. Chociaż leczenie i rehabilitacja 
pomagają w ponownym dojściu do zdrowia, udar 
często pozostawia trwały ślad. Niektóre deficyty 
neurologiczne utrzymują się pomimo rehabilita-
cji i mogą być trwałe. W zależności od ich zasięgu 
mogą wpływać na poszczególne funkcje, powodując 
niepełnosprawność.

Lista deficytów neurologicznych jako konsekwen-
cji udaru jest długa. Rozpatrywanie deficytów, ich 
ilości i rodzaju pomoże lekarzom ustalić prawdopo-
dobną lokalizację udaru.

Neurologiczne deficyty udaru obejmują:
 � osłabienie jednej strony ciała (niedowład 

połowiczny) lub obu stron ciała
 � drętwienie po jednej stronie lub po obu stro-

nach ciała
 � opadanie jednej lub obu stron twarzy
 � podwójne widzenie
 � zaburzenie mowy (dyzartria)
 � trudności w połykaniu (dysfagia)
 � trudności w wyrażaniu myśli za pomocą 

mowy lub pisma (afazja Broca lub afazja eks-
presyjna)

 � trudności ze zrozumieniem języka w mowie 
i piśmie (afazja Wernickego lub afazja recep-
cyjna)

 � zaburzenie wyuczonych czynności (apraksja)
 � konfuzja, niezorganizowane myślenie
 � zmienione rozumowanie i osąd
 � zmiany emocjonalne
 � niemożność wykrycia jednej strony poprzez 

wzrok lub dotyk (hemineglect)
 � trudności z nazywaniem (anomia)
 � trudności z czytaniem i pisaniem (alexia, 

agraphia)
 � trudności z arytmetyką (akalkulia)
 � niemożność zidentyfikowania palców (agnozja 

palców)
 � niemożność odróżnienia strony prawej od le-

wej (dezorientacja lewej i prawej)
 � brak możliwości zobaczenia jednej części pola 

widzenia

W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI ORAZ ROZLEGŁOŚCI 
USZKODZENIA MÓZGU UDAR MOŻE POWODOWAĆ 
OD UMIARKOWANYCH DO CIĘŻKICH UPOŚLEDZEŃ 
JAK: 

 � OSŁABIENIE JEDNEJ STRONY CIAŁA I/LUB  
DRĘTWIENIE 

 � PARALIŻ JEDNEJ STRONY TWARZY 

 � BEŁKOTLIWA WYMOWA 

 � UTRATA WZROKU, BRAK RÓWNOWAGI 

 � I WIELE INNYCH

funkcje motoryczne,
poznawcze, behawioralne

wzrokmowa

emocje

 � ślepota w jednym lub obu oczach
 � niemożność skojarzenia bodźców wzrokowych 

ze znaczeniem, mimo że można je zobaczyć (wi-
zualna agnozja)

 � trudności ze słuchem
 � trudności z pamięcią
 � koordynacja
 � niepewność podczas chodzenia
 � zawroty głowy i brak równowagi
 � wrażenie, że rzeczy się poruszają
 � zmiany wzorca oddychania, tętna i ciśnienia 

krwi
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KURACJA DŁUGOTERMINOWA

Zostaną również przepisane leki kontrolujące czynniki ryzyka udaru 
mózgu. Wielu pacjentów z udarem ma wySoki poziom cHoleSterolU. Naj-
częściej stosowane leki obniżające poziom cholesterolu należą do grupy 
statyn. Działania niepożądane tych leków są rzadkie. Zwykle pojawia-
ją się bóle mięśni, w rzadkich przypadkach występuje ich rozpad i za-
burzenia czynności wątroby. Kontrola ciśnienia krwi jest kluczem do 
zmniejszenia ryzyka dalszego udaru mózgu. Istnieje wiele różnych le-
ków obniżającycH ciśnienie krwi, a lekarz wybierze jeden lub kilka najbar-
dziej odpowiednich dla danego pacjenta. W przypadku zdiagnozowania 
cukrzycy możesz również otrzymać leki kontrolujące stężenie cukru 
we krwi. Kuracja może obejmować leki doustne lub zastrzyki z insuliny.

Pozostałe możliwe do podania po udarze leki to: 
1) leki na wszelkie powiązane choroby serca, wspomagające kontrolo-
wanie częstotliwości akcji serca, jeśli jest zbyt szybka, 
2) leki stosowane w leczeniu powikłań udaru, takie jak sztywność koń-
czyn, ból, drgawki lub depresja, 
oraz 
3) leczenie innych schorzeń.

Po ostrej fazie udaru pacjentowi 
prawdopodobnie zostanie prze-
pisana długa lista leków, które 
należy przyjmować codziennie. 
Można się zastanawiać, do czego 
służą i jak pomagają. Wdrożone 
środki mogą służyć leczeniu pod-
stawowej przyczyny udaru lub 
kontrolowanie czynników ryzyka 
udaru, aby zmniejszyć prawdopo-
dobieństwo jego nawrotu. Oto 
krótki opis rodzajów preparatów, 
które mogą być stosowane.

W przypadku ostrego udaru 
niedokrwiennego (z powodu 
zablokowania naczynia krwio-
nośnego) najczęściej zaleca się 
przyjmowanie leku przeciw-
płytkowego lub przeciwzakrze-
powego. leki przeciwpłytkowe, 
takie jak aspiryna, zmniejszają 
lepkość krwi poprzez zapobie-
ganie przyleganiu płytek krwi 
(komórek biorących udział 
w procesie krzepnięcia) do sie-
bie i tworzeniu zakrzepów. Jeśli 
udar niedokrwienny spowodo-
wany był pierwotną chorobą 
serca, taką jak nieregularne bicie 
serca zwane migotaniem przed-
sionków, prawdopodobnie ko-
nieczne będzie stosowanie lekU 
przeciwzakrzepowego. Najczęściej 
stosowanym antykoagulantem 
jest warfaryna lub kumadyna. 
Dostępne są również inne prepa-
raty. Antykoagulanty to rozcień-
czalniki krwi, które zapobiegają 
jej krzepnięciu, utrudniając ka-
skadę tworzenia skrzepu w or-
ganizmie. Działanie warfaryny 
wymaga monitorowania przy 
pomocą badań krwi, które po-
czątkowo będą wykonywane 
z dużą częstotliwością, ale po 
stabilizacji mogą być przeprowa-
dzane co miesiąc.

PO OSTREJ FAZIE UDARU 
PRAWDOPODOBNIE 

ZOSTANIE PACJENTOWI 
PRZEPISANA DŁUGA 

LISTA LEKÓW, KTÓRE 
NALEŻY PRZYJMOWAĆ 

CODZIENNIE. 
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http://www.healthline.com/health/neurologist

 � WebMD – Physical Therapy: 
http://www.webmd.com/pain-management/tc/physical-therapy-topic-overview

 � National Institutes of Health:
http://www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/poststrokerehab.htm

 � American Stroke Association - Effects of Stroke:
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/AboutStroke/EffectsofStroke/Effects-of-Stroke_
UCM_308534_SubHomePage.jsp
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http://www.caregiverslibrary.org/caregivers- resources/grp-diseases/hsgrp-stroke/physical-and-men-
tal-effects-of-stroke-article.aspx

 � National Stroke Association – Effects of Stroke:
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=effects

 � National Heart, Lung, and Blood Institute – Treatments:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/treatment.html

 � National Stroke Association – Rehabilitation Therapy:
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=rehabt
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http://www.webmd.com/pain-management/tc/physical-therapy-topic-overview
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http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/AboutStroke/EffectsofStroke/Effects-of-Stroke_UCM_308534_SubHomePage.jsp
http://www.caregiverslibrary.org/caregivers-resources/grp-diseases/hsgrp-stroke/physical-and-mental-effects-of-stroke-article.aspx
http://www.caregiverslibrary.org/caregivers-resources/grp-diseases/hsgrp-stroke/physical-and-mental-effects-of-stroke-article.aspx
http://www.caregiverslibrary.org/caregivers-resources/grp-diseases/hsgrp-stroke/physical-and-mental-effects-of-stroke-article.aspx
http://www.caregiverslibrary.org/caregivers-resources/grp-diseases/hsgrp-stroke/physical-and-mental-effects-of-stroke-article.aspx
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=effects
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/treatment.html
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=rehabt
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SPECYFICZNE RODZAJE 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PO UDARZE

Udar pozostawia trwały ślad zarówno u osoby, któ-
ra go przeżyła, jak i jego najbliższej rodziny. Udar 
wpływa przede wszystkim na mózg, ale właściwie 
całe ciało odczuwa ciężar uszkodzeń spowodowa-
nych przez ten incydent. Rodzaje i stopnie niepeł-
nosprawności po udarze zależą od tego, który ob-
szar mózgu został uszkodzony.

Zasadniczo udar może powodować pięć rodza-
jów niepełnosprawności - porażenie lub problemy 
z kontrolowaniem ruchu, zaburzenia czucia, w tym 
ból, problemy z używaniem lub rozumieniem języ-
ka, problemy z uwagą i pamięcią oraz zaburzenia 
emocjonalne.

PARALIŻ LUB PROBLEM 
Z PORUSZANIEM SIĘ

Paraliż jest jedną z najczęstszych form niepełno-
sprawności wynikających z udaru mózgu. Paraliż 
występuje zwykle po przeciwnej stronie w stosun-
ku do uszkodzonej części mózgu. Może wpływać na 
mimikę twarzy, ruchy ręki, nogi lub całą stronę cia-
ła. Ten jednostronny całkowity paraliż nazywa się 
hemiplegią, a jednostronne osłabienie określa się 
jako hemipareza. Czasami udar może wpływać na 
obie strony ciała. Zwykle wynika to z porażenia pnia 
mózgu. U pacjentów z niedowładem połowiczym po 
udarze mogą występować trudności w wykonywa-
niu rutynowych czynności, takich jak chodzenie lub 
karmienie.

Niektórzy pacjenci po udarze mają problemy z po-
łykaniem, zwane dysfagią. Wynika to z uszkodzenia 
części mózgu, która kontroluje mięśnie odpowiada-
jące za przełykanie i żucie. Niektórzy pacjenci do-
świadczają podwójnego widzenia, co wynika z osła-
bienia mięśni kontrolujących ruchy gałek ocznych. 
Zarówno dysfagia, jak i podwójne widzenie zwykle 
powstają w konsekwencji porażenia pnia mózgu.

Uszkodzenie części mózgu, zwanej móżdżkiem, może 
mieć wpływ na zdolność koordynacji ruchów. Taka 

forma niepełnosprawności nazywa się ataksją. Pa-
cjenci z ataksją zwykle mają problemy z koordynacją 
ruchu ramion i nóg oraz równowagą. Fizjoterapia i te-
rapia zajęciowa są pomocne w przywracaniu zdolno-
ści do poruszania się i odzyskania niezależności u nie-
których pacjentów.

ZABURZENIA SENSORYCZNE I BÓLE

Pacjenci z udarem mogą stracić odczucie dotyku, 
bólu, temperatury lub położenia przestrzennego. 
Zaburzenie czucia może również utrudniać rozpo-
znawanie przedmiotów trzymanych przez pacjen-
tów, a nawet może być na tyle poważne, że powodu-
je utratę rozpoznania własnej kończyny.

Niektórzy pacjenci po udarze odczuwają drętwienie 
lub mrowienie w dotkniętych chorobą kończynach, 
stan taki  jest nazywany parestezją. Osoby, które 
przeżyły udar, często doznają różnorodnych zespo-
łów przewlekłego bólu, wynikających z uszkodze-
nia układu nerwowego (ból neuropatyczny). Jeśli 
objawy te są ciężkie i niepokojące, zwykle poddaje 
się je kuracji farmakologicznej.

Pacjenci z silnym osłabieniem ręki mogą odczuwać 
ból w ramieniu. Najczęściej ból wynika z unieru-
chomionego stawu i braku w nim ruchu. Pacjenci 
z ciężkim osłabieniem ramienia po udarze zwykle 
otrzymują naramiennik lub opaskę, aby zapobiec 
zwichnięciu i bólowi. Fizjoterapia może pomóc zła-
godzić sztywność, a tym samym zmniejszyć ból.

Nietrzymanie moczu jest dość powszechne po uda-
rze i często wynika z kombinacji deficytu senso-
rycznego i motorycznego. Osoby, które przeżyły 
udar, mogą stracić zdolność wyczuwania potrzeby 
oddawania moczu lub kontroli mięśni pęcherza. 
Niektórym może brakować mobilności, aby dotrzeć 
do toalety na czas. Utrata kontroli jelit lub zaparcia 
mogą również wystąpić z różnych przyczyn. Taka 
przypadłość może być trudna dla pacjenta szczegól-
nie emocjonalnie.
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PROBLEMY Z MOWĄ BĄDŹ AFAZJĄ

Wiele osób, które przeżyły udar, doświadcza upo-
śledzenia mowy związanej z umiejętnością jej for-
mułowania, pisania lub rozumienia języka mówio-
nego. Uszkodzenie któregokolwiek z ośrodków 
kontroli mowy w mózgu może powodować naru-
szenie komunikacji werbalnej. Uszkodzenie cen-
trum językowego znajdującego się po dominującej 
stronie mózgu, zwykle lewej, powoduje niezdolność 
lub trudności w formułowaniu lub zrozumieniu 
mowy zwane afazją.

Osoby z ekspresyjną afazją mają trudności z prze-
kazywaniem myśli za pomocą słów lub pisma. Tracą 
zdolność wymawiania słów, które myślą i łączenia 
ich w spójne, poprawne gramatycznie zdanie.

Natomiast osoby z afazją receptywną mają trudno-
ści ze zrozumieniem języka mówionego lub pisane-
go i często mają niespójną mowę.

Najcięższą postacią afazji jest afazja globalna, zwy-
kle z powodu obszernego udaru dominującej pół-
kuli mózgu. Osoba z afazją globalną ma trudności 
zarówno ze zrozumieniem języka, jak i formułowa-
niem mowy.

Pacjenci z poudarową afazją są zwykle kierowani na 
terapię mowy i języka.

WSKAZÓWKI: JAK RADZIĆ 
SOBIE Z AFAZJĄ OSOBY 
PO UDARZE

 � UŻYWAJ UPROSZCZONYCH FORM JĘZYKOWYCH 
MÓWIĄC KRÓTKIMI I NIESKOMPLIKOWANYMI 
ZDANIAMI

 � POWTARZAJ LUB SPISUJ SŁOWA KLUCZOWE DLA 
ROZJAŚNIENIA ICH ZNACZENIA

 � UTRZYMUJ NATURALNY SPOSÓB ROZMOWY, 
KTÓRY JEST ODPOWIEDNI DLA DOROSŁEJ 
OSOBY, KTÓRA PRZEŻYŁA UDAR MÓZGU

 � OGRANICZ ŹRÓDŁA ROZPRASZAJĄCE UWAGĘ 
TAKIE JAK GŁOŚNE RADIO CZY GŁOŚNY 
TELEWIZOR WSZĘDZIE, GDZIE JEST TO MOŻLIWE

 � ZACHĘĆ OSOBĘ Z AFAZJĄ BY PODJĘŁA PRÓBĘ 
JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI NP. POPRZEZ 
MOWĘ, GESTY, WSKAZYWANIE, RYSOWANIE

 � ZAPEWNIJ WYSTARCZAJĄCO DUŻO CZASU NA 
ROZMOWĘ LUB WYPOWIEDŹ

 � POMÓŻ PACJENTOWI PO UDARZE 
ZAANGAŻOWAĆ SIĘ POZA DOMEM SZUKAJĄC 
GRUPY WSPARCIA, KTÓRA ODPOWIADA JEGO 
POTRZEBOM
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PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ I PAMIĘCIĄ

Udar może spowodować uszkodzenie części mózgu 
odpowiedzialnych za pamięć, uczenie się i świa-
domość. Osoby, które przeżyły udar, mogą mieć 
znacznie skrócony czas koncentracji lub mogą do-
świadczyć deficytów w pamięci krótkotrwałej. Oso-
by takie często tracą zdolność do planowania, rozu-
mienia znaczeń wypowiadanych słów, uczenia się 
nowych zadań lub angażowania się w inne złożone 
czynności umysłowe.

Jednym z powszechnych deficytów wynikających 
z udaru mózgu jest zaniedbanie. Gdy dana osoba do-
świadcza częściowej lub całkowitej utraty świado-
mości, pomimo postrzegania jej jako nienaruszonej, 
może cierpieć z powodu jednostronnej nieuwagi lub 
zaniedbania. Jednostronne zaniedbanie ma zwykle 
formę zaniedbania sensorycznego, motoryczne-
go lub wzrokowego. Jest to spowodowane udarem 
wpływającym na niedominującą półkulę mózgu, 
zwykle po prawej stronie.

Utrata pamięci również często występuje po udarze. 
Pamięć roboczą (operacyjną) nazywamy pamięcią 
krótkotrwałą. Jest to kluczowa funkcja poznawcza, 
która pozwala osobom przechowywać informacje 
przez krótki czas. Pamięć robocza jest często zabu-
rzona po udarze, co powoduje problemy z koncen-
tracją i planowaniem. Po udarze jednym z głównych 
powodów niemożności powrotu do pracy są proble-
my poznawcze.

WSKAZÓWKI: TRENUJ SWOJĄ 
PAMIĘĆ

 � MOŻESZ NAUCZYĆ SIĘ PRZYWOŁAĆ 
COKOLWIEK W PAMIĘCI ŁATWIEJ, JEŚLI 
POWIĄŻESZ TO Z CZYMŚ, CO JUŻ ZNASZ LUB 
PAMIĘTASZ. ABY PRZYWOŁAĆ KONKRETNĄ 
DATĘ, POWIĄŻ JĄ Z INNĄ DOBRZE ZNANĄ DATĄ 
(BOŻE NARODZENIE, TWOJE URODZINY ITP.)

 � ABY POMÓC SOBIE ZAPAMIĘTAĆ NAZWISKA, 
POWIĄŻ NOWE IMIĘ ZE ZNANĄ OSOBĄ LUB 
OSOBĄ, KTÓRĄ SAM JUŻ ZNASZ. KOJARZ 
NAZWISKO OSOBY Z JEJ CECHAMI FIZYCZNYMI 
(OCZY, USZY, WAGA, ROZMIAR); NIE MUSISZ 
MÓWIĆ TEJ OSOBIE O SWOJEJ MAŁEJ 
„SZTUCZCE”. 

 � POŁĄCZ OBOWIĄZKI LUB ZADANIA, O KTÓRYCH 
MOŻESZ ZAPOMNIEĆ, Z RZECZAMI, O KTÓRYCH 
ZAWSZE PAMIĘTASZ. NA PRZYKŁAD, JEŚLI PIJESZ 
HERBATĘ KAŻDEGO RANKA, POŁÓŻ PIGUŁKI 
PRZY TOREBKACH HERBATY, ABY ICH NIE 
ZAPOMNIEĆ.

 � ZAPISUJ. ZDOBĄDŹ KALENDARZ, W KTÓRYM 
MOŻESZ ZAPISAĆ NIE TYLKO CZYNNOŚCI DO 
WYKONANIA, ALE TAKŻE NAZWISKA I NUMERY 
KONTAKTOWE, LEKI ORAZ WSZELKIE INNE 
INFORMACJE, KTÓRE CHCESZ ZAPAMIĘTAĆ.
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ZABURZENIA EMOCJONALNE

Sporo osób, które przeżyły udar, odczuwa strach, 
lęk, frustrację, złość, zaburzenia nastroju i poczu-
cie żalu z powodu niepełnosprawności fizycznej czy 
psychicznej.

Depresja kliniczna, która jest poczuciem bezradno-
ści, zaburzająca zdolność jednostki do funkcjonowa-
nia, jest zaburzeniem emocjonalnym najczęściej do-
świadczanym przez osoby po udarze mózgu. Zaleca 
się, aby każda osoba, która doświadcza pięciu lub wię-
cej z następujących objawów przez ponad dwa tygo-
dnie, zgłosiła się do oceny medycznej swojego stanu:

 � trwałe obniżenie nastroju
 � poczucie winy, bezwartościowości, bezradności
 � utrata zainteresowania lub przyjemności pod-

czas zwykłych czynności, w tym seksu
 � brak energii, zmęczenie, „spowolnienie”
 � nagłe trudności z zasypianiem
 � niewyjaśniona utrata apetytu i masy ciała lub 

przyrost masy ciała
 � trudności z koncentracją, zapamiętywaniem, po-

dejmowaniem decyzji
 � drażliwość
 � płaczliwość
 � przewlekłe bóle, które nie poddają się leczeniu
 � myśli o śmierci lub samobójstwie, podejmowanie 

prób samobójczych lub ich planowanie 

Depresję po udarze można leczyć za pomocą leków 
antydepresyjnych i poradnictwa psychologicznego. 
Wsparcie rodziny jest również ważne w radzeniu sobie 
z lękami i depresją osób po udarze. Jeśli bierzesz leki, 
ważne jest, aby wszyscy lekarze byli tego świadomi 
i uniknęli niekorzystnych interakcji z innymi prepa-
ratami. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre leki 
powszechnie stosowane w leczeniu depresji są nie-
bezpieczne dla osób po udarze, a inne popularne leki 
po udarze mogą pogłębić depresję. Dobrym pomysłem 
może być korzystanie przy zakupie z tej samej apteki, 
co pozwala farmaceucie powiadomić lekarza o poten-
cjalnych problemach.

WSKAZÓWKI: UNIKAJ 
LUB WALCZ Z DEPRESJĄ

 � WYKORZYSTAJ W PEŁNI MOŻLIWOŚCI 
REHABILITACJI: IM WIĘKSZY PROGRES, 
TYM LEPIEJ SIĘ POCZUJESZ, TYM 
BARDZIEJ BĘDZIESZ ZMOTYWOWANY.

 � ZAANGAŻUJ SIĘ W CODZIENNE 
CZYNNOŚCI Z PRZYJACIÓŁMI 
LUB RODZINĄ. WIELE OSÓB, 
KTÓRE PRZEŻYŁY UDAR, CZUJE SIĘ 
ODIZOLOWANYCH I SAMOTNYCH, 
NAWET JEŚLI NIE SĄ FIZYCZNIE 
OBEZWŁADNIONE PO UDARZE.

 � USTAL CELE I MIERZ OSIĄGNIĘCIA.

 � ZAPLANUJ CODZIENNE CZYNNOŚCI, 
ABY ZAPEWNIĆ HARMONOGRAM 
I POCZUCIE CELU.

 � DOŁĄCZ DO GRUPY WSPARCIA 
DLA OFIAR UDARU MÓZGU. INNI 
CZŁONKOWIE NA PEWNO ZROZUMIEJĄ 
TWOJE PROBLEMY I ZAOFERUJĄ 
WSPARCIE I POMYSŁY, KTÓRE POMOGĄ 
CI ZARZĄDZAĆ EMOCJAMI.

 � MÓW OTWARCIE I SZCZERZE 
SWOIM OPIEKUNOM O SWOICH 
ZMIANACH EMOCJONALNYCH. RAZEM 
MOŻECIE WYPRACOWAĆ WŁAŚCIWE 
ROZWIĄZANIE.

 � UTRZYMUJ JAKOŚĆ ŻYCIA, 
POZOSTAJĄC AKTYWNYM I ROBIĄC 
RZECZY, KTÓRE LUBISZ.

 � ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA, JAK 
ZŁAGODZIĆ WSZELKIE DOLEGLIWOŚCI 
FIZYCZNE, TAKIE JAK BÓL, SKURCZE 
MIĘŚNI I ZAPARCIA.
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http://www.stroke.org/site/DocServer/Hemiparesis.pdf?docID=2803

 � Internet Stroke Center – Ataxic Hemiparesis:
http://www.strokecenter.org/professionals/stroke-diagnosis/stroke-syndromes/ataxic-hemiparesis/

 � Medline Plus – Aphasia: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aphasia.html

 � American Speech Language Hearing Association – Aphasia:
http://www.asha.org/public/speech/disorders/aphasia.htm

 � National Aphasia Association: 
 https://www.aphasia.org/

 � Stroke Association – Memory, thinking and understanding after stroke:
http://www.stroke.org.uk/factsheet/cognitive-problems-after-stroke

 � Stroke-Rehab – Cognitive Impairment:  
http://www.stroke-rehab.com/cognitive-impairment.html

 � National Institute of Mental Health – Depression and Stroke:
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-and-stroke/index.shtml

 � American Stroke Association -- Depression Trumps Recovery: 
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependen ce/EmotionalBe-
havioralChallenges/Depression-Trumps- Recovery_UCM_309731_Article.jsp

http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=hemiparesis
http://www.stroke.org/site/DocServer/Hemiparesis.pdf?docID=2803
http://www.strokecenter.org/professionals/stroke-diagnosis/stroke-syndromes/ataxic-hemiparesis/
http://www.strokecenter.org/professionals/stroke-diagnosis/stroke-syndromes/ataxic-hemiparesis/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aphasia.html
http://www.asha.org/public/speech/disorders/aphasia.htm
https://www.aphasia.org/
http://www.stroke.org.uk/factsheet/cognitive-problems-after-stroke
http://www.stroke-rehab.com/cognitive-impairment.html
http://www.stroke-rehab.com/cognitive-impairment.html
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-and-stroke/index.shtml
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependence/EmotionalBehavioralChallenges/Depression-Trumps-Recovery_UCM_309731_Article.jsp
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependence/EmotionalBehavioralChallenges/Depression-Trumps-Recovery_UCM_309731_Article.jsp
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependence/EmotionalBehavioralChallenges/Depression-Trumps-Recovery_UCM_309731_Article.jsp
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependence/EmotionalBehavioralChallenges/Depression-Trumps-Recovery_UCM_309731_Article.jsp


22 Zrozumieć Udar

DŁUGOTERMINOWA TERAPIA  
I REGENERACJA  

Pierwsze kilka dni po udarze mogą być niejedno-
znaczne. Przechodząc od początkowej troski o prze-
trwanie po naukę, jak radzić sobie z nowymi ograni-
czeniami, może powodować przytłoczenie sytuacją. 
Po wyjściu ze szpitala nastaje czas terapii poudaro-
wej. Dla kogoś, kto nie ma doświadczenia w medy-
cynie, różne rodzaje terapii mogą nie być do końca 
zrozumiałe i łatwe do przejścia.

Część terapii można prowadzić w warunkach szpi-
talnych, a dla większości osób po udarze leczenie 
rozpoczyna się jeszcze przed opuszczeniem oddzia-
łu intensywnej terapii. W zależności od ciężkości 
udaru, pacjenci muszą spędzić określoną ilość cza-
su w szpitalu rehabilitacyjnym, aby intensyfikować 
każdy z rodzajów wyznaczonej terapii. Terapia do-
mowa oraz zapewnienie stałej opieki domowej staje 
się ostatnio coraz bardziej popularne. Oczywiście 
regularna terapia ambulatoryjna w szpitalu może 
czasami być potrzebna, szczególnie gdy terapia 
obejmuje urządzenia, które nie są przenośne. Poni-
żej przedstawiono zawiłości terapii po udarze i na 
czym koncentruje się każda dyscyplina.

fizjoterapia to podstawa powrotu do zdrowia po 
udarze i jest to dyscyplina, która najbardziej chyba 
kojarzy się ze słowem „rehabilitacja”. Ćwiczenia 
stanowią dużą część fizjoterapii. Pracuje się w ra-
mach trzech różnych zespołów ćwiczeniowych: ela-
styczność, siła i układ sercowo-naczyniowy.

Dla większości osób, które przeżyły udar, elastycz-
ność jest ważna przy pokonywaniu spastyczności 
mięśni. Są to typowe ćwiczenia, pomagające roz-
grzać mięśnie, wydłużyć tkanki i ułatwić jak naj-
szersze wykorzystanie kończyny.

Trening siłowy służy do budowania względnej 
mocy docelowego mięśnia. Jest to ważne dla osób 
po udarze, ponieważ pomaga budować większą 
zdolność mięśni, które nie zostały dotknięte uda-
rem. Na przykład, jeśli masz łagodny paraliż ramie-
nia, dotknięte mięśnie kończyny mogą nie pozwo-
lić na efektywny ruch. Podczas treningu siłowego 

aktywowane zostaną dodatkowe mięśnie ramienia, 
które umożliwią większy zakres ruchu.

Ćwiczenia sercowo-naczyniowe są niezwykle waż-
ne dla pacjentów, ponieważ pomagają zapobiec po-
nownemu udarowi, a także zwiększyć odporność. 
Chociaż większość ludzi myśli o bieganiu lub cho-
dzeniu jako ćwiczeniach „cardio”, wiele modyfikacji, 
takich jak rower ręczny, można wykorzystać w celu 
szybszej poprawy zdrowia fizycznego.

Spora ilość osób, które przeżyły udar, nie ma pew-
ności, czym jest terapia zajęciowa. Nazwa sama w so-
bie brzmi jak terapia, której celem jest powrót do 
pracy zawodowej. Z tego powodu pacjenci uważa-
ją, że ten rodzaj terapii nie jest dla nich odpowied-
ni, jeśli nie zamierzają pracować. W rzeczywistości 
terapia zajęciowa jest jedną z ważniejszych części 
uczenia się funkcjonowania przy deficytach moto-
rycznych. Podczas gdy fizykoterapia oddziałuje na 
siłę i elastyczność, terapia zajęciowa wprowadza 
nowe zdolności funkcjonalne do codziennego życia. 
Rozwiązuje problemy niezależności funkcjonalnej 
i uczy, jak żyć z następstwami udaru.

Terapeuci zajęciowi sprawdzają, na jakim poziomie 
są twoje umiejętności i co musisz jeszcze osiągnąć 
w życiu codziennym. Aby uzyskać jak najwięk-
szą niezależność, terapeuta nauczy Cię, jak naj-
pierw przełożyć sparaliżowane ramię przez pachę, 
a następnie przeciągnąć koszulę nad głową zdrową 
ręką. Wreszcie przełożyć zdrowe ramię przez rę-
kaw i ściągnąć koszulę. Podobnie podczas jedzenia 
możesz nauczyć się, jak używać misek i przyborów, 
które są przystosowane do jedzenia tak niezależ-
nego, jak to możliwe. Terapeuci pomogą Ci także 
w wyborze odpowiednich łóżek, krzeseł i kanap, 
i to dzięki nim zyskasz umiejętności, dzięki którym 
poradzisz sobie w świecie poza centrum rehabilita-
cji.

logopedia to nie tylko rozmowa. Jeśli cierpisz na 
afazję lub niewyraźną wymowę, logopeda może 
pomóc Ci ponownie nauczyć się poprawnie wy-
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mawiać poszczególne słowa. Dowiesz się, jak zre-
kompensować swoje deficyty, a wiele osób, które 
przeżyły udar, odkryje, że potrafią być zrozumiane 
po zastosowaniu technik zalecanych przez logope-
dów. Może to być zmiana sposóbu tworzenia słów, 
aby lepiej rozumieć mowę. Ponadto mogą pomóc 
w frustrującym problemie wyszukiwania słów. 
Dzięki technikom pamięci, tablicom słów i innym 
urządzeniom adaptacyjnym większość osób po uda-
rze mózgu może ponownie nauczyć się zrozumiale 
komunikować.

Szczególną domeną logopedii jest ocena połykania. 
Ponieważ logopedzi są ekspertami w zakresie pracy 
jamy ustnej i języka, zwykle ich zalecenia określa-
ją konsystencję jedzenia i picia. W razie potrzeby 
mogą zalecić radiograficzny test przełykania, aby 
ocenić zdolność osoby po udarze do ochrony dróg 
oddechowych podczas połykania jedzenia i płynów. 
Większość osób, które przeżyły udar, niezależnie 
od zdolności komunikacyjnych, musi stosować ten 
rodzaj terapii, aby mieć pewność, że mogą bezpiecz-
nie jeść normalne jedzenie. Gdy mechanizm połyka-
nia jest zagrożony, terapeuci przepisują zagęszczo-
ne płyny i puree, aby upewnić się, że nic nie zostanie 
aspirowane do płuc. Dlatego terapia mowy jest pod-
stawową terapią dla większości osób po udarze mó-
zgu.

Rehabilitacja jest procesem dynamicznym, ale także 
postępowym; umożliwia osobie z upośledzeniem, 
osiągnięcie optymalnego poziomu życiowego, za-
równo psychicznego, jak i fizycznego. Pomaga przy-
wrócić maksymalną niezależność i poprawić jakość 
życia.

FIZJOTERAPIA

Kilka ważnych czynników podkreśla potencjalną 
wartość aktywności fizycznej osób po udarze mó-
zgu. Badania udokumentowały korzystne efekty 
fizjologiczne, psychologiczne, sensomotoryczne, 
siłowe, witalne i funkcjonalne różnego rodzaju 
ćwiczeń. Niestety udar pozostaje główną przyczy-
ną długotrwałej niepełnosprawności. W rezultacie 
osoby po udarze są często skazane na w większości 
lub całkowicie siedzący trybu życia, który ogranicza 
możliwość samodzielnego wykonywania codzien-
nych czynności.

Ważne jest, aby mieć wysoce spersonalizowany 
program. Zwykle ćwiczy się według dwóch rodza-
jów programów, w zależności od ciężkości udaru 
oraz wieku pacjenta. Niepełnosprawność i upośle-
dzenie ocenia się za pomocą kilku rodzajów skal, na 
podstawie których lekarze mogą ocenić ciężar uda-
ru, a zatem podzielić pacjentów na trzy kategorie: 
łagodna, umiarkowane i ciężka.

Regularny program jest skierowany do pacjentów, 
którzy przeżyli umiarkowany udar i są stosunko-
wo młodzi. Zazwyczaj są w stanie tolerować co 
najmniej 60 minut terapii w ciągu jednej sesji, a ich 
ogólna oczekiwana długość programu wynosi około 
30 do 60 dni. Jednak starsze osoby, które przeżyły 
udar, mogą również nadawać się do regularnego 
ćwiczenia, jeśli są w stanie spełnić wspomniane 
kryteria tolerancji. Regularne ćwiczenia są również 
w stanie wykonywać osoby, które przeżyły ciężkie 
udary, najczęściej w młodszym wieku, będące w sta-
nie funkcjonować przez co najmniej 30 minut tera-
pii na sesję.

Rehabilitacja udarowa typu „Low Tolerance, Low 
Duration” (LTLD) jest zasadniczo skierowana do 
pacjentów z ciężkimi udarami. Ten program może 
być również odpowiedni dla osób, które mają udar 
umiarkowany lub łagodny, ale są znacznie starsze. 
Często wymagają bardziej złożonej opieki, dłuż-
szych pobytów w szpitalu, mają większe potrzeby 
w zakresie zasobów i wykazują wolniejsze rezulta-
ty w procesie powrotu do zdrowia. W zależności od 
wieku i ciężkości udaru, osoby, które go przeżyły, są 
w stanie tolerować od 20 do 30 minut terapii na se-
sję, a średnia długość pobytu w rehabilitacji po uda-
rze LTLD wynosi zwykle od 60 do 180 dni.

W przypadku starszego wieku i ciężkiego udaru, 
upośledzenia funkcji poznawczych oraz dodatko-
wych zaburzeń lub chorób, które wpływają na zdol-
ność do tolerowania intensywności regularnego 
programu udaru, LTLD może być lepszym rozwią-
zaniem. Program LTLD jest często zalecany oso-
bom, które przeżyły kolejny udar, cierpią na wiele 
niekorzystnych stanów chorobowych, nie mają wy-
starczającego wsparcia rodzinnego, mają tolerancję 
siedzenia krótszą niż 5 lub 10 minut, są zdezoriento-
wane, mają problem ze skupianiem uwagi oraz nie-
trzymaniem moczu. W końcu osoba, która przeżyła 
udar, musi być stabilna medycznie i być w stanie 
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wykazać potencjał do nauki i poprawy funkcji w ra-
mach programu wyższego poziomu.

Odpowiednie ćwiczenia nie tylko pomagają prze-
trwać fazę poudarową, ale zmniejszają również 
ryzyko ponownego udaru. Naukowcy odkryli, że 
wraz ze wzrostem poziomu ćwiczeń zmniejsza się 
ryzyko udaru mózgu. Ci, którzy ćwiczyli najwięcej, 
mają o połowę mniejsze ryzyko, niż osoby najmniej 
aktywne. Chodzenie, zginanie i rozciąganie to for-

my ćwiczeń, które mogą pomóc wzmocnić ciało 
i zachować elastyczność. Codziennie można wyko-
nywać proste czynności, takie jak zamiatanie pod-
łogi.

Oto kilka ćwiczeń dla osoby, u której udar mózgu miał 
niewielki wpływ na zdolności fizyczne. Ćwiczenia te 
można wykonywać samodzielnie, ale tylko jeśli można 
to zrobić bezpiecznie. Jednak w przypadku grup, wska-
zane jest obserwowanie ćwiczących.

ĆWICZENIE DLA WZMOCNIENIA 
MIĘŚNI RAMION I RĄK

 � POŁÓŻ SIĘ NA PLECACH, KŁADĄC RĘCE PO BOKACH.

 � TRZYMAJĄC ŁOKIEĆ PROSTO, UNIEŚ RAMIĘ DO 
KĄTA 90° Z RĘKĄ SKIEROWANĄ DO GÓRY, 

 � A NASTĘPNIE PODNIEŚ RĘKĘ DO SUFITU, UNOSZĄC 
ŁOPATKĘ Z PODŁOGI.

 � POWTARZAJ RUCH SIĘGAJĄCY RĘKI POWOLI 
KILKAKROTNIE, PAMIĘTAJ O JEJ OPUSZCZENIU, ABY 
MOGŁA ODPOCZĄĆ.

ĆWICZENIE DLA WZMOCNIENIA 
SPRAWNOŚCI ŁOKCI

 � POŁÓŻ SIĘ NA PLECACH, OPIERAJĄC RĘCE NA 
RĘCZNIKU.

 � ZEGNIJ ŁOKIEĆ I PRZESUŃ DŁOŃ W GÓRĘ 
W KIERUNKU RAMIENIA, UTRZYMUJĄC ŁOKIEĆ NA 
RĘCZNIKU.

 � PRZYTRZYMAJ ŁOKIEĆ PRZEZ KILKA SEKUND, 
A NASTĘPNIE WYPROSTUJ RĘKĘ I PRZYTRZYMAJ JĄ 
W GÓRZE.  

 � POWTARZAJ KILKAKROTNIE POWOLI RUCH 
SIĘGAJĄCY, PAMIĘTAJ O OPUSZCZENIU RĘKI, ABY 
MOGŁA ODPOCZĄĆ.
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Można spodziewać się różnego poziomu zmęczenia 
podczas ćwiczeń. Niektóre dni mogą być lepsze niż 
inne, dlatego ćwiczenia te można modyfikować, tak 
aby uwzględnić zmęczenie lub inne warunki. Czasami 
jednak może być konieczne tolerowanie pewnego dys-
komfortu, aby dokonać postępu.

Osoby po udarze mózgu dotknięte nim w średnim 
stopniu mogą poruszać się na wózku inwalidzkim lub 
chodzić z pomocą innej osoby, lub też przy pomocy 
balkonika rehabilitacyjnego. Jednak pacjenci często 
„prowadzą” swoją zdrową stroną ciała, pozostawiając 
drugą stronę za sobą. Dlatego prawdopodobnie pojawią 
się problemy z równowagą i trudności z przesunięciem 
ciężaru na stronę dotkniętą chorobą.

Poniższe ćwiczenia dotyczą pacjentów z Udarem 
mózgU tylko w Umiarkowanym StopniU. Ćwiczenia te 

ĆWICZENIE NA PROBLEMY 
Z KOLANAMI

 � ZACZNIJ Z POZYCJI LEŻĄCEJ, Z UGIĘTYMI 
KOLANAMI, STOPAMI OPARTYMI NA PODŁODZE.

 � POWOLI ZSUŃ CHORĄ NOGĘ W DÓŁ, ABY NOGA 
WYPROSTOWAŁA SIĘ.  

 � POWOLI PRZESUWAJ PIĘTĘ CHOREJ NOGI WZDŁUŻ 
PODŁOGI, WRACAJĄC DO POZYCJI WYJŚCIOWEJ.  

 � PODCZAS ĆWICZENIA UTRZYMUJ PIĘTĘ 
W KONTAKCIE Z PODŁOGĄ.

 � ZALECA SIĘ WYKONYWANIE ĆWICZENIA BEZ 
BUTÓW, PONIEWAŻ STOPA BĘDZIE MOGŁA ŚLIZGAĆ 
SIĘ PŁYNNIE PO PODŁODZE.

ĆWICZENIE NA POPRAWĘ SIŁY 
I ELASTYCZNOŚCI BIODER

 � POŁÓŻ SIĘ NA PLECACH.

 � ZEGNIJ W KOLANIE CHORĄ NOGĘ, ZDROWĄ 
ZOSTAW ROZPROSTOWANĄ NA PODŁODZE.  

 � PODNIEŚ CHORĄ NOGĘ I SKRZYŻUJ JĄ 
NAD DRUGĄ NOGĄ, STAWIAJĄC STOPĘ NA 
PODŁODZE, A NASTĘPNIE ODSTAW CHORĄ NOGĘ 
Z POWROTEM.  

 � POWTÓRZ KILKAKROTNIE RUCH KRZYŻOWANIA 
NÓG.

mogą promować elastyczność i rozluźnienie mię-
śni, pomagać w powrocie do bardziej normalnego 
ruchu, poprawiać równowagę i koordynację rucho-
wą, zmniejszać ból oraz sztywność a także utrzy-
mywać zakres ruchu w dotkniętej chorobą kończy-
nie.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy upewnić się, że 
ubranie nie będzie ograniczać ruchów. Odpowiednia 
jest odzież rekreacyjna, taka jak dresy lub stroje do 
biegania.

Podobne ćwiczenie, które pomaga utrzymać ruch 
ramion, szczególnie dla kogoś, kto ma trudności 
z przewróceniem się w łóżku, polega na podniesie-
niu rąk, a następnie powolnym przesunięciu ich na 
jedną stronę, a następnie na drugą stronę z wypro-
stowanymi łokciami.
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ĆWICZENIA DLA USPRAWNIENIA 
RUCHU MIEDNICY, BIODER 
I KOLAN

 � POŁÓŻ SIĘ NA PLECACH NA TWARDYM ŁÓŻKU 
I TRZYMAJ SPLECIONE PALCE NA BRZUCHU.

 � ZEGNIJ KOLANA I POŁÓŻ STOPY PŁASKO NA ŁÓŻKU.

 � TRZYMAJ KOLANA UNIESIONE I POWOLI PRZE-
SUWAJ JE JAK NAJDALEJ W PRAWO, NA ŚRODEK, 
A PÓŹNIEJ W LEWO.

ĆWICZENIE NA ZWIĘKSZENIE 
RUCHU RAMION I ZAPOBIEŻENIE 
BÓLOWI

 � POŁÓŻ SIĘ NA PLECACH NA TWARDYM PODŁOŻU 
I SPLEĆ PALCE RĄK, OPIERAJĄC DŁONIE NA 
BRZUCHU.

 � POWOLI PODNIEŚ RĘCE DO POZIOMU RAMION, 
UTRZYMUJĄC WYPROSTOWANE ŁOKCIE.  

 � WRÓĆ DO POCZĄTKOWEJ POZYCJI DŁONI NA 
BRZUCHU.

ĆWICZENIA DLA USPRAWNIENIA WSTAWANIA

 � USIĄDŹ NA TWARDYM KRZEŚLE, 
KTÓRE ZOSTAŁO USTAWIONE PRZY 
ŚCIANIE, ABY ZAPOBIEC POŚLI-
ZGNIĘCIU.

 � PRZEPLATAJ PALCE; SIĘGNIJ 
DO PRZODU RĘKAMI.

 � Z LEKKO ROZCHYLONYMI STOPAMI 
I BIODRAMI NA KRAWĘDZI SIEDZISKA 
POCHYL SIĘ DO PRZODU, UNOSZĄC 
LEKKO BIODRA Z SIEDZENIA, A NASTĘPNIE 
POWOLI WRÓĆ DO SIEDZENIA.

Ważną rzeczą jest poświęcenie odpowiedniej ilości cza-
su na wykonywanie ćwiczeń. Nie spiesz się z ruchami 
ani nie staraj się ich wykonać jak najszybciej. Jeśli pojawi 

się ból, wykonuj ćwiczenie tylko do punktu, w którym 
ten ból odczuwasz. Jeśli ból utrzymuje się mimo ograni-
czenia zakresu ruchu, przestań wykonywać ćwiczenie.
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TERAPIA ZAJĘCIOWA

Oprócz utraty ogólnej motoryki, często udar mózgu 
ma wpływ na zdolności manualne. Podczas gdy po-
wrót do pełnej sprawności ruchowej pomaga pacjen-
tom odzyskać mobilność i pewien stopień funkcjonal-
ności, powrót do dobrej sprawności manualnej może 
oznaczać różnicę między całkowitą niezależnością, 
a potrzebą pomocy w wykonywaniu codziennych 
czynności. Dlatego istotne jest włączenie terapii ma-
nualnej do ogólnego programu rehabilitacji pacjentów 
po udarze.

Spastyczność to kolejny potencjalny problem. Po po-
czątkowym stadium zwiotczenia w sparaliżowanej 
kończynie często rozwija się sztywność lub ucisk mię-
śni, określany jako spastyczność, co może również za-
kłócać drobne ruchy motoryczne. Spastyczność należy 
leczyć, aby zapobiec przykurczom mięśni lub stawów.

Zasadniczo fizjoterapia pomaga pacjentowi po udarze 
poprawić jego ogólne funkcje mięśniowo-szkieletowe. 
Z drugiej strony, terapia zajęciowa kładzie nacisk na 
doskonalenie umiejętności motorycznych związanych 
z wykonywaniem określonych czynności, szczególnie 
tych, które są wymagane do wykonywania codzien-
nych funkcji. Drobne ruchy są wytwarzane przez małe 
grupy mięśniowe organizmu i wymagają precyzji dzia-
łania, dokładnej koordynacji i dokładnej kontroli przez 
mózg. Przykładami są takie czynności jak pisanie, ry-
sowanie, używanie nożyczek i wiązanie sznurowadeł.

Po udarze proste zadania, takie jak trzymanie przed-
miotu, trzymanie szklanki, podnoszenie małej piłki 
lub po prostu otwieranie ręki, mogą stać się trudne. 
Rzeczywiście, ograniczona funkcjonalność ręki jest 
jedną z najczęstszych konsekwencji udaru mózgu. 
Utrata funkcji ręki wynika z połączenia dwóch czyn-
ników: utraty aktywności mózgu z powodu udaru 
i fizycznych zmian mięśni i ścięgien, takich jak skró-
cenie i spastyczność, które następują w konsekwencji. 
Oba problemy należy rozwiązać w ramach rehabilita-
cji. Zwykłe interwencje obejmują pobudzanie mięśni 
i elektryczną stymulację nerwów w dotkniętych cho-
robą kończynach.

Można zastosować inne środki w celu popra-
wy funkcji motorycznych osoby, która przeżyła 
udar, na przykład stukanie palcem wskazującym 
w klawiaturę, podnoszenie pojedynczych kołków 

i umieszczanie ich w otworach na tablicy, lub ukła-
danie w stosy i rozpakowywanie plastikowych kub-
ków.

Program może być zindywidualizowany zgod-
nie z problemami osoby po udarze i dostosowany 
w oparciu o postęp i dynamikę powrotu do zdrowia.

Jedną z technik ostatnio stosowanych w rehabilitacji 
pacjentów po udarze jest terapia ruchowa wywoła-
na ograniczeniami. W tej technice zdrowa kończy-
na jest ograniczana w czynności, zmuszając użycie 
dysfunkcjonalnej kończyny do wykonywania zadań. 
Inną techniką jest użycie funkcjonalnego urządzenia 
do zarządzania fazami, które pomaga w „chwytaniu 
i zwalnianiu” ruchów ręki, poprzez utrzymywanie ręki 
w spoczynku. Często techniki są stosowane w połą-
czeniu ze sobą.

Ćwiczenia mające na celu poprawę umiejętności 
motorycznych po udarze można również wykony-
wać w domu, pamiętając o poziomie powikłań po 
udarze.

LOGOPEDIAPRZYKŁADY ĆWICZEŃ, KTÓRE 
MOGĄ BYĆ WYKONYWANE 
W DOMU:

 � STRZELANIE KULKAMI DO UMIESZCZONEGO 
W ROGU POKOJU KARTONOWEGO PUDEŁKA

 � ZASTOSOWANIE ELASTYCZNYCH GUM 
WYWOŁUJĄCYCH OPÓR W CELU PŁYNNEGO 
ROZCIĄGNIĘCIA MIĘŚNI

 � ŚCISKANIE GUMOWEJ PIŁECZKI W CELU STYMU-
LOWANIA SIŁY W PALCACH

 � WIELOKROTNE WKŁADANIE I WYJMOWANIE 
KOŁKÓW Z PLANSZY

 � PROSTY, RUTYNOWY RUCH RZUCANIA 
I PODNOSZENIA MONET Z PODŁOGI

 � WYKONYWANIE RUCHÓW PALCAMI 
I NACISKANIE NIMI MATERACA LUB PODUSZKI 
W CELU ROZCIĄGNIĘCIA NAPIĘTYCH MIĘŚNI
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Osoby po udarze, których zdolność komunikacyjna 
została naruszona, mogą poczuć się jak w pułapce. 
Problemy z mową mogą być różne: od wydawania 
zniekształconych dźwięków, problemów ze znale-
zieniem słów, z czytaniem lub pisaniem, aż do cał-
kowitej niemożności zrozumienia lub wyrażenia 
myśli. Chory może czuć,  że z tego powodu inne oso-
by mogą nie poświęcać czasu na zrozumienie tego, 
co próbują powiedzieć, lub mogą być zirytowane 
czekaniem na ich wypowiedź.

Istnieją dwa główne powody problemów z mową 
po udarze. Dla niektórych trudności mogą polegać 
na wypowiadaniu słów (tzw. „dyzartria”), co często 
wynika z utraty skoordynowanych ruchów mięśni 
używanych do wokalizowania dźwięków. Dla in-
nych kłopoty mogą polegać na wyrażaniu lub ro-
zumieniu słów (zwanych „afazją”), często z powodu 
uszkodzenia centrów mowy w mózgu. 

Odzyskanie zdolności skutecznego komunikowa-
nia się po ostrym udarze może zająć dużo czasu. 
Część osób, które przeżyły udar, nigdy nie odzysku-
je wszystkich swoich zdolności do komunikowania 
się, a niektóre wymagają narzędzi adaptacyjnych, 
takich jak tablica słów. Z cierpliwością i upływem 
czasu logopeda może pomóc osobom po udarze mó-
zgu poprawić lub poradzić sobie z tą przeszkodą. 
Ponieważ deficyty mowy po udarze mogą oznaczać 
wiele różnych problemów, leczenie bywa skompli-
kowane. Tylko dzięki oddanej pracy z logopedą pa-
cjenci mogą odzyskać zdolność do wyrażania siebie 
poprzez słowa. Nawet jeśli osoba po udarze z pro-
blemami mowy nie osiągnie tej samej biegłości, jaką 
kiedyś miała, dzięki ciężkiej pracy i determinacji bę-
dzie mogła zrozumiale się komunikować.

Najlepszym źródłem ćwiczeń dla pacjenta po uda-
rze jest sam logopeda. Chociaż ćwiczenia eduka-
cyjne w internecie to świetny sposób na zdobycie 
wiedzy i odkrycie praktyk, których wcześniej nie 
próbowano, nie może to zastąpić skupionej uwagi 
logopedy w zakresie odzyskiwania zdolności komu-
nikacyjnych.

Jednak podobnie jak ćwiczenia fizyczne, wykony-
wanie dodatkowych ćwiczeń w zakresie wymowy 
w domu może również przyspieszyć proces powro-
tu do zdrowia. Osoba, która przeżyła udar, może 
ćwiczyć mówienie dźwięków, które zawierają po-
szczególne litery. Na przykład dla litery „t” może 

ćwiczyć dźwięk „tuh”, a jeśli weźmiemy pod uwagę 
cały alfabet, można wymawiać wyrazy łącząc litery, 
tak jak podczas nauki czytania. Pomocne może być 
również łączenie ilustracji ze słowami. Widzenie 
słowa w druku może również pomóc w jego rozpo-
znaniu. Wyszukaj w Internecie takie zdjęcia ze sło-
wami obok nich lub włącz napisy w telewizorze, aby 
pomóc w kojarzeniu słów ze zdjęciami.

Aby wzbogacić regularne sesje logopedyczne, 
można stosować gry. Jedną z bardzo prostych gier 
jest wskazywanie obiektów i nadawanie im na-
zwy. Mimo wydającej się prostoty gra dla pacjenta 
z afazją może być dość trudna. Dlatego ważne jest, 
aby zachować spokój, cierpliwość, wyrozumiałość 
i udzielać wsparcia. Inną grą słowną jest gra „prze-
ciwieństwo”. Opiekun może wymyślić listę dzie-
sięciu słów, a następnie poprosić pacjenta o przed-
stawienie ich przeciwieństw. Słów, które są zbyt 
trudne, należy unikać, ale niewielkie wyzwanie jest 
dopuszczalne. Pracuj nad tą samą listą, aż osoba, 
która przeżyła udar, będzie mogła poprawnie odpo-
wiedzieć na większość elementów przed przejściem 
do innego zestawu.

Na początku po udarze niektóre domowe techniki 
mogą wykorzystać długoterminowe wspomnie-
nia osób po udarze oraz ich odruchowe reakcje. Na 
przykład, recytując miesiące w roku lub alfabet, 
można ćwiczyć mięśnie jamy ustnej, a także za-
pewniać psychologiczną zachętę. Następnie można 
przejść do śpiewania znanych piosenek, takich jak 
„Sto Lat” lub ulubionych piosenek. Pacjent będzie 
potrzebować kogoś, kto zacznie pierwsze kilka 
strof, po których będzie mógł się włączyć. Można 
również ćwiczyć recytowanie rymowanek lub ulu-
bionych wierszy. Pytanie pacjentów po udarze o za-
kończenie aforyzmów, takich jak „Lepiej późno…”, 
także może być sposobem na zaangażowanie ich pa-
mięci i automatycznych odpowiedzi. Zwroty muszą 
być dobrze znane osobie, która przeżyła udar. Gdy 
pacjent nie może znaleźć słów, które powinny być 
pewne, że powinna je znać, może ujawnić się fru-
stracja, w takim przypadku delikatnie przejdź do 
następnego zadania, najlepiej takiego, które można 
łatwo wykonać, i powrócić do poprzedniego monitu 
w późniejszym czasie .

Następnie ćwiczenia te powinny przejść do nieco 
trudniejszej fazy, która wzmocni umiejętność pra-
widłowego używania słów. Na przykład pacjenci 
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mogą zostać poproszeni o podanie trzech elemen-
tów odzieży noszonej zimą, owoców lub rodzajów 
transportu. Mogą być również poproszeni o opisa-
nie, w jaki sposób używany jest określony obiekt. 
Możliwości są nieskończone.

Dla osób po udarze mózgu istnieje kilka wskazó-
wek, które mogą wykorzystać samodzielnie. Pierw-
szym krokiem jest poinformowanie towarzysza, że 
mają afazję i mogą potrzebować ich zrozumienia. 
Prowadź rozmowy w cichym i wolnym od zakłó-
ceń otoczeniu. Należy wygospodarować sobie cały 
czas potrzebny na komunikację i starać się nie de-
nerwować. Gniew i irytacja z powodu niemożności 
porozumiewania się utrudnią komunikację. Zwolnij 
i zrelaksuj się.

Wyobrażenie sobie przedmiotu komunikacji może 
wykorzystać umiejętności wizualne do przyspie-
szenia umiejętności komunikacyjnych. Nie prze-
stawaj wypowiadać słowa, nawet jeśli pamiętasz  
tylko pierwszą literę. Użyj gestów, aby przekazać 
wiadomość. Tablice z obrazkami mogą być również 
przydatne. W komputerze, a nawet w telefonach 
komórkowych, są obecnie specjalne programy, 
które potrafią wypowiadać poszczególne wyrazy 
na głos. Dla pacjentów, którzy lubili czytać książ-
ki, ale nie mogą tego robić z powodu udaru mózgu, 
słuchanie audiobook-ów może być świetną alter-
natywą.

Przy wielości wymienionych opcji ważne jest, aby 
skorzystać z porady logopedy w określaniu najlep-
szej formy ćwiczeń, które można dostosować do 
konkretnego deficytu pacjenta po udarze.

REHABILITACJA 
I NEUROPLASTYCZNOŚĆ

Proces powrotu do zdrowia może być długą po-
dróżą, którą powinny przejść wszyscy pacjenci po 
przeżytym udarze. Nauki medyczne zawsze stara-
ją się znaleźć innowacyjne sposoby rozwiązywa-
nia długotrwałych problemów. Udar i wynikające 
z niego niepełnosprawności frustrowały badaczy 
medycznych i pacjentów. Gdy udar wpływa na po-
szczególną osobę i odbiera jej zdolność myślenia, 
poruszania się i dbania o siebie, przywrócenie tych 
umiejętności może być bardzo trudne.

Jednym z terminów, zasługujących na szczególna 
uwagę jest „neUroplaStyczność”. Odnosi się do zdol-
ności mózgu do działania i reagowania w ciągle 
zmieniającym się środowisku. Mózg działa poprzez 
neurony i wzajemne połączenia między nimi (sy-
napsy), co tworzy obwód informacyjny. Nasz mózg 
nigdy nie przestaje się rozwijać - kiedy nauczymy 
się nowych umiejętności w swoim codziennym ży-
ciu, powstają nowe obwody. Kiedy ćwiczymy owe 
umiejętność, obwody te są wzmacniane.

Neuroplastyczność to koncepcja, która rozwinęła 
się w ostatnich latach w opozycji do dogmatu, że 
ludzki mózg nie jest w stanie się naprawić. Jest to 
również podstawa, na której opiera się rehabilita-
cja, i podstawa do powiedzenia „im więcej ćwiczysz, 
tym lepsze jest twoje zdrowie”. Obecnie prowadza-
nych jest wiele badań nad innymi sposobami zwięk-
szania zdolności mózgu do samodzielnej naprawy 
i udostępniania ich w warunkach klinicznych.

NEUROPLASTYCZNOŚĆ

MÓZG JEST W STANIE DZIAŁAĆ I REAGOWAĆ 
W CIĄGLE ZMIENIAJĄCY SIĘ SPOSÓB.
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TERAPIA TRADYCYJNA I UZUPEŁNIAJĄCA

Jak sama nazwa wskazuje, terapie uzupełniające są 
łączone ze standardowymi metodami leczenia, aby 
poprawić wzajemne wyniki z korzyścią dla pacjenta. 
Mogą to być sposoby, znajdujące się poza głównym 
nurtem medycyny zachodniej, ale ostatnio zyskują 
duże zainteresowanie, szczególnie w dziedzinie le-
czenia udaru mózgu.

AkupunkturA
W tradycji wschodniej praktyka akupunktury była 
stosowana od stuleci, w niemal wszystkich rodza-
jach niepełnosprawności. Wielu akupunkturzy-
stów twierdzi, że terapia jest skuteczna również 
u pacjentów po udarze. Od odwrócenia demencji po 
odzyskanie czucia w kończynie, niektóre z założeń 
mogą brzmieć dość dziwnie. Należy je jednak zba-
dać, ponieważ jeśli za pośrednictwem akupunktury 

jesteśmy w stanie dokonać przynajmniej połowy 
tego, co ona zakłada, z pewnością warto spróbować 
ją przetestować naukowo.

Akupunktura opiera się na teorii, że twoje ciało jest 
wypełnione siłą życiową zwaną „chi”. Gdy ciało do-
świadcza choroby lub dyskomfortu, teoria mówi, że 
energia „chi” mogła zostać zablokowana przed pra-
widłowym przepływem. Umieszczając igły w okre-
ślonych miejscach, przez które płynie „chi”, lekarz 
może skierować energię, znieść blokadę i przywró-
cić zdrowie pacjentowi. Jednak potrzeba sporego 
doświadczenia, aby wiedzieć, gdzie umieścić igły 
i jak przywrócić „chi” do właściwej równowagi.

W przypadku leczenia udaru mózgu istnieją dwa 
różne rodzaje akupunktury. Pierwszy typ to zwykła 

AKUPUNKTURA

 � UMIESZCZAJĄC IGŁY W OKREŚLONYCH MIEJSCACH, W KTÓRYCH 
PŁYNIE ENERGIA „CHI”, LEKARZE RZEKOMO SĄ W STANIE KIEROWAĆ 
ENERGIĘ W ODPOWIEDNIE MIEJSCE, OTWIERAĆ BLOKADĘ 
I PRZYWRACAĆ ZDROWIE PACJENTA.  

 � JEŚLI PRZYJMUJESZ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE, ZAPYTAJ LEKARZA, 
CZY AKUPUNKTURA JEST DLA CIEBIE BEZPIECZNA.
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akupunktura, która polega jedynie na użyciu zwy-
kłych igieł skierowanych w pojedyncze punkty zlo-
kalizowane w całym ciele. Nowszy i – jak twierdzą 
niektórzy –  bardziej skuteczny rodzaj akupunktury 
obejmuje podłączenie elektrod do igieł i przekaza-
nie niewielkiego ładunku elektrycznego do punktu 
akupunktury. Mówi się, że zwiększa to przepływ 
energii „chi” i pomaga szybciej znieść blokady.

Nauka od lat zajmuje się akupunkturą w leczeniu 
bólu i bezpłodności. W niektórych przypadkach wy-
kazała ona spore pozytywne rezultaty. Jednak aku-
punktura jest nadal przedmiotem gorących dysku-
sji i wciąż trwają rygorystyczne badania mające na 
celu określenie jej miejsca we współczesnej nauce.

Analiza kilku badań nad akupunkturą w udarze opu-
blikowana w czasopiśmie medycznym Stroke w 2002 
r. wykazała, że nie pomaga jednak w regeneracji ru-
chowej, ale wykazuje pewną poprawę w aspekcie 
ogólnej niepełnosprawności. Ponieważ jednak zna-
cząca ilość badań nie spełnia rygorystycznych wy-
tycznych naukowych, trudno jest uzyskać wystarcza-
jąco dużą próbę, aby określić skuteczność leczenia. 
Korzyści, które wydają się pochodzić z akupunktury, 
można łatwo powiązać z efektem placebo. Należy 
przeprowadzić większą ilość badań, aby ustalić, czy 
roszczenia akupunkturzystów są uzasadnione.

Nowsze badanie opublikowane w 2011 r. W Ca-
nadian Medical Association Journal dotyczyło rów-
nież szerokiej gamy badań nad zastosowaniem aku-
punktury po udarze. Badanie to wykazało bardziej 
definitywnie, że nie było poprawy funkcjonalnej 
u osób, które otrzymały akupunkturę po udarze 
oraz u osób, które otrzymały akupunkturę „po-
zorną” (igły zostały umieszczone w niewłaściwym 
miejscu i nie zostały włożone wystarczająco głębo-
ko). Naukowcy twierdzą, że tej metodzie testowania 
nie można w pełni zaufać, ponieważ pozorowane 
leczenie może jednak mieć pewien efekt fizyczny. 
Chociaż akupunktura oferuje nadzieję jako alterna-
tywne lub uzupełniające leczenie udaru, potrzebne 
są dalsze badania naukowe, zanim ktokolwiek bę-
dzie mógł ostatecznie stwierdzić, że akupunktura 
jest realnym sposobem leczenia niepełnosprawno-
ści po udarze.

prepArAty ziołowe
Wiele gatunków ziół stosuje się w tradycyjnej me-
dycynie chińskiej w leczeniu niepełnosprawności 
spowodowanej udarem. Większość suplementów 
ziołowych jest wskazana do zwiększenia przepły-
wu krwi do obszarów mózgu, które zostały uszko-
dzone podczas udaru. Kilka suplementów jest zna-
nych z działania neuroprotekcyjnego, co oznacza, 
że chronią one komórki mózgowe przed dalszymi 

LEKARSTWA  ZIOŁOWE

NIEKTÓRE EFEKTY WIDOCZNE W SUPLEMENTACH 
ZIOŁOWYCH

 � PRZECIWUTLENIAJĄCE

 � PRZECIWZAPALNE

 � ROZSZERZAJĄCE NACZYNIA KRWIONOŚNE

 � ZMNIEJSZAJĄCE AGREGACJĘ PŁYTEK KRWI 

 � ZWIĘKSZAJĄCE TOLERANCJĘ TKANEK NA 
NIEDOKRWIENIE
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urazami. Środki ziołowe były stosowane od stule-
ci. W rzeczywistości wiele obecnie stosowanych 
leków pochodzi z roślin, przynajmniej po części. 
Substancje chemiczne pochodzące z rośliny na-
parstnicy są wykorzystywane do wytwarzania leku 
na receptę, zwanego digoksyną, stosowanego w le-
czeniu dolegliwości serca. Chinina, lek stosowany 
w leczeniu malarii, występuje naturalnie w korze 
drzewa cinchona. Nawet aspiryna, używana po-
wszechne do leczenia bólu i gorączki, stosowana 
w zapobieganiu chorobom serca i udarowi, ma swo-
je źródło w korze wierzby. Nic więc dziwnego, że 
ponownie pojawiło się zainteresowanie ziołowymi 
lekami na udar.

Powszechnym ziołem stosowanym przy udarze 
niedokrwiennym jest danshen, wspomagający krą-
żenie oraz przywrócenie ogólnej funkcjonalności. 
Jednak większość badań nad tym ziołem nie poka-
zuje jednoznacznych rezultatów. Innym używanym 
ziołem jest żeń-szeń syberyjski. Zioło to służy do 
ochrony komórek mózgowych i ma pewien wpływ 
na poprawę kondycji naczyń krwionośnych w ca-
łym ciele, a nie tylko w mózgu.

Jednym z naturalnych interesujących produktów 
jest NeuroAiD, który w badaniach klinicznych wy-
kazał, że ma właściwości zarówno neuroprotekcyj-
ne, jak i neuroregeneracyjne. NeuroAiD był i jest 
testowany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa 
i skuteczności w powrocie do zdrowia po różnych 
schorzeniach neurologicznych, w tym po udarze. 
Wyniki są publikowane w renomowanych świato-
wych czasopismach medycznych.

terApiA muzycznA
Muzykoterapia wykorzystuje muzykę i wszystkie 
jej komponenty - fizyczną, emocjonalną, umysło-
wą, społeczną, estetyczną i duchową – poprzez róż-
ne metody, jakimi są śpiew, słuchanie i omawianie 
muzyki, komponowanie piosenek w celu poprawy 
poziomu funkcjonowania i jakości życia. Metoda 
jest stosowana w różnych dziedzinach, takich jak 
programy rozwojowe dla dzieci ze specjalnymi po-
trzebami, wspomnienia/praca orientacyjna dla osób 
starszych oraz jako technika przetwarzania i relak-
sacji dla osób po udarze mózgu.

Według American Stroke Association muzykotera-
pia może być cennym narzędziem w rehabilitacji po 

udarze w obszarach ruchu i kontroli mięśni, mowy 
i komunikacji, poznania, nastroju i motywacji.

Poprawę ruchu i kontroli mięśni można osiągnąć 
poprzez stały rytm, muzyczne wyczucie czasu i ryt-
miczne wzorce. Sugerowane zajęcia obejmują grę 
na bębnie w celu zwiększenia zakresu ruchu w koń-
czynach górnych, ćwiczenia w rytm optymistycznej 
muzyki oraz synchronizację muzyki w celu uzupeł-
nienia zwykłego schematu chodzenia.

Aby poprawić mowę i komunikację osób po udarze, 
muzykoterapeuta używa rytmu, melodii i śpiewu. 
Sugerowane ćwiczenia obejmują ćwiczenia mięśni 
ust, rymowanie, intonowanie i rapowanie oraz śpie-
wanie słów i konwersję ich na mowę.

Poznanie (takie jak pamięć, organizacja, uwaga i roz-
wiązywanie problemów) można poprawić dzięki mu-
zyce i strukturze muzycznej. Sugerowane działania, 
które mogą pomóc w tym aspekcie, obejmują tworze-
nie piosenki z ważną informacją w jej tekście, wystę-
powanie w zespole i powtarzanie rytmów.

Wreszcie, aby poprawić nastrój i motywację oraz 
pomóc w radzeniu sobie z bólem, muzykoterapia 
wykorzystuje emocjonalne i estetyczne aspek-
ty muzyki. Sugerowane działania w tym obszarze 
obejmują słuchanie muzyki, nagrywanie i pisanie 
piosenek, improwizację i występy muzyczne, takie 
jak gra na instrumencie.

Wykazano, że muzyka ma wpływ na określone ob-
szary mózgu i poprawia interakcje społeczne i śro-
dowiskowe, emocje i jakość życia. Muzykoterapia 
może pomóc zmniejszyć lęk i depresję, poprawia-
jąc jednocześnie nastrój, motywację i perspektywy 
wśród osób po udarze mózgu. W połączeniu z tera-
piami wspomagającymi może znacznie zwiększyć 
wskaźnik powodzenia rehabilitacji.

Badania na Uniwersytecie Helsińskim i Helsińskim In-
stytucie Mózgu wykazały, że słuchanie muzyki przez 
kilka godzin dziennie może determinować wcześniej-
szy powrót pacjenta do zdrowia. Badanie na 54 pacjen-
tach z udarem mózgu środkowej lub lewej półkuli wy-
kazało znaczącą poprawę pamięci werbalnej po dwóch 
miesiącach muzykoterapii. Pacjenci, którzy codziennie 
słuchali muzyki, mieli również bardziej pozytywne na-
stawienie niż ci, którzy słuchali audiobooków.
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JogA
Wierzcie lub nie, badacze przyglądali się korzyściom 
jogi dla pacjentów po udarze. Od „psa z głową w dół” po 
„powitanie słońca” joga może pomóc w mentalnym ra-
dzeniu sobie z niepełnosprawnością, odzyskać zakres 
ruchu w zamrożonych kończynach i pomóc w przy-
wróceniu równowagi. Przy odpowiednim doradztwie, 
dbałości o bezpieczeństwo i cierpliwości może być 
opcją uzupełniającą rutynowe zabiegi fizjoterapeutycz-
ne.

Joga to o wiele więcej niż układanie ciała w określony 
sposób. W rzeczywistości jest mocno ukierunkowana 
na kontrolę oddychania, budowanie świadomości na 
temat położenia przestrzennego kończyn, poprawę 
koncentracji i wykorzystanie pozycji ciała w celu po-
prawy jego elastyczności. Może to pomóc poprawić za-
kres ruchu stawów, radzić sobie z depresją i zwiększyć 
zdolność oraz zakres poruszania kończynami.

Joga koncentruje się na medytacji i pozwala zwiększyć 
świadomość ruchu kończyn i sposobu ich używania. 
Dla osób po udarze mózgu opracowano zmodyfikowa-
ne pozycje jogi. Na przykład, zamiast schylać się w pa-
sie i trzymać kostki, osoba, która przeżyła udar, może 
z łatwością pochylić się nad krzesłem i przytrzymać 
pozę, oddychając i wydychając, gdy poczuje rozciągnię-
cie. Wiele pozycji jogi można faktycznie modyfikować 
w zależności od różnych umiejętności i typów niepeł-
nosprawności.

Jednak niewiele badań przeprowadzono na temat 
wpływu jogi wśród osób po udarze mózgu. Nieliczne 
przeprowadzone badania były rozczarowująco mało 
obszerne, a wyniki mogą nie mieć szerokiego zastoso-
wania. Są jednak obiecujące. W badaniu opublikowa-
nym w czasopiśmie Physical Therapy w 2004 r. cztery 
osoby po udarze, które uczestniczyły w półtoragodzin-

nym treningu jogi dwa razy w tygodniu, wykazały po-
prawę równowagi. Niedawno badanie opublikowane 
w Stroke w 2012 r. objęło 47 pacjentów co najmniej 
6 miesięcy po przeżytym udarze. Dwa razy w tygodniu 
uczestniczyli w sesji z wykwalifikowanym terapeutą 
jogi i sesji relaksacyjnej. Pod koniec badania uczestni-
cy wykazali się lepszym utrzymywaniem równowagi, 
która jest niezbędna w zapobieganiu upadkom. Ponow-
ne badanie było nieco mniej znaczące, jednak pokazuje 
pozytywną tendencję.

Ważną kwestią dotyczącą jogi w ramach rutynowej te-
rapii jest jej bezpieczne uprawianie. Bardzo ważne jest, 
aby ofiara udaru mózgu działała w ramach zaleceń wy-
kwalifikowanego terapeuty jogi, ponieważ jej niepra-
widłowe wykonywanie może spowodować obrażenia.

Warto porozmawiać ze swoim fizjoterapeutą o włą-
czeniu jogi do codziennej rehabilitacji. Być może 
w okolicy znajdzie się  osoba, która specjalizuje się 
w pomaganiu osobom niepełnosprawnym w wyko-
nywaniu ćwiczeń jogi. Jeśli nie, ćwiczenie na pod-
stawie książki lub  filmu może nie być bezpieczne. 
Można skończyć się urazem próbując pozycji, które 
nie są zmodyfikowane pod kątem realnych umiejęt-
ności. Chociaż joga jest doskonałym sposobem na 
budowanie siły i elastyczności ciała po udarze, na-
leży podchodzić do niej ostrożnie i stosować tylko 
pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów.

JOGA

 � WŁĄCZAJĄC JOGĘ DO SWOJEJ CODZIENNEJ RUTYNY PAMIĘTAJ, 
ŻE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

 � NIE ĆWICZ JOGI BEZ NADZORU

 � POROZMAWIAJ O NIEJ ZE SWOIM TERAPEUTĄ
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NOWATORSKIE TERAPIE

terapia lUStrzana
Umysł jest bardzo zmienny i plastyczny. Oznacza to, 
że mózg może dostosować się do uszkodzeń spowo-
dowanych udarem. Odbywa się to poprzez włączanie 
do działania innych obszarów, aby zrekompensować 
funkcje utracone w obszarze uszkodzonym. Opiera-
jąc się na badaniach z wykorzystaniem tej metody le-
czenia osób z bólami fantomowymi w amputowanej 
kończynie, osoby po udarze były w stanie znacznie 
poprawić kontrolę nad swoją dotkniętą chorobą koń-
czyną.

Podejście do terapii lustrzanej polega na tym, że 
oszukując mózg w celu postrzegania ruchów w spa-
raliżowanej kończynie, można wykorzystać jego 
plastyczny charakter i pobudzić reorganizację lub 
nowe obwody w uszkodzonej części mózgu. Mózg 
widzi prawidłowe ruchy odbite w lustrze, a gdy pa-
cjent próbuje powielić je uszkodzonym ramieniem, 
ścieżki nerwowe mózgu zmieniają się, aby na to po-
zwolić. Terapia lustrzana nie działa na wszystkich, 
ale w przypadkach kiedy jest skuteczna w przypad-
ku danej osoby, może otworzyć możliwości, któ-
rych inne terapie nie są w stanie.

Sprzęt i techniki w terapii lustrzanej są dość proste, 
co czyni ją atrakcyjną dla wielu ośrodków rehabi-
litacji. W przypadku kończyn górnych uszkodzone 
ramię jest umieszczone za lustrem, skierowanym 
stroną odblaskową ku zdrowemu ramieniu. Waż-
ne, aby osoba po udarze widziała odbicie zdrowe-
go ramienia w lustrze, a nie dotkniętego urazem. 
W przypadku kończyn dolnych stosuje się tę samą 
technikę ze strategicznie umieszczonym lustrem, 
aby osoba po udarze wierzyła, że ma dwie „pracują-
ce” nogi. Bardzo ważne jest, aby w zasięgu wzroku 
pacjenta nie znajdowała się uszkodzona kończyna.

Reszta procesu jest równie prosta. Osoba, która 
przeżyła udar, używa zdrowej dłoni, aby wykony-
wać ruchy, takie jak ściskanie i rozciskanie pięści. 
Gdy osoba wykonuje akcję, obserwuje swój ruch 
w lustrze. Następnie z ukrytą dotkniętą ręką pró-
buje dopasować ruchy do ręki zdrowej.

Uzyskanie wyników może zająć dużo czasu i wy-
maga cierpliwości. Zasadniczo potrzeba trzydziestu 
minut dziennie, pięć dni w tygodniu, aby czerpać 

korzyści z tej stosunkowo nowej terapii. W badaniu 
40 osób, które przeżyły udar w 2007 r., naukowcy 
odkryli, że terapia lustrzana spowodowała staty-
stycznie znaczącą poprawę w wielu testach koń-
czyny dolnej, a większość z nich miała lepszy ruch 
w stawie skokowym, gdy uczestniczyli w terapii lu-
strzanej. Inne badanie w 2008 r. wykazało, że osoby 
z osłabieniem kończyny górnej, które uczestniczy-
ły w terapii lustrzanej, zwiększyły funkcjonalność 
ręki po czterech tygodniach i sześciu miesiącach 
odpowiednio, niż osoby poddane terapii pozorowa-
nej. Spastyczność nie uległa jednak poprawie.

gry wideo
Dla osób po udarze frustrujące może być angażo-
wanie się w działania polegające na koordynacji 
ruchowej „oko-ręka”, gdy nie są w stanie dobrze 
kontrolować tej pierwszej. Zaskakującym jest, jak 
wykazały ostatnie badaniach, że gry wideo są na-
prawdę korzystne dla ofiar udaru mózgu. Może się 
to wydawać sprzeczne z intuicją, ale akt kontrolo-
wania postaci na ekranie dysfunkcyjną ręką poma-
ga ponownie odtworzyć więzi w mózgu i zwiększyć 
zręczność.

Niektóre gry są specjalnie zaprojektowane, aby 
pomóc ofiarom udaru w przezwyciężeniu deficy-
tów manualnych rąk, najnowsze badania wykazały 
dodatkowo, że niektóre komercyjnie dostępne gry 
również mogą poprawić funkcje motoryczne. Ta 
modalność może nie być użyteczna dla osób, które 
miały ciężki udar z całkowicie sparaliżowaną jed-
ną stroną ciała, może być jednak pomocna u osób 
z resztkowym ruchem w dotkniętej chorobą koń-
czynie. Ponadto, wydaje się oczywiste, że pacjent 
będzie bardziej zaangażowany w tego rodzaju tera-
pię ze względu na element zabawy.

Jedną z trudności tradycyjnych terapii jest fakt, że 
ruchy muszą być wykonywane wiele razy przez 
wiele miesięcy. W grach ruchy są odtwarzane set-
ki razy, a osoby, które przeżyły udar, rzadziej nudzą 
się takimi powtarzającymi się ruchami. Mogą także 
grać przeciwko innym ofiarom udaru lub członkom 
rodziny. Konkurencyjny charakter gry i coraz trud-
niejsze zadania sprawiają, że osoba, która przeży-
ła udar, jest zaangażowana i gra również długo po 
tym, jak zrezygnuje z tradycyjnej terapii.
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Ponieważ stosowanie gier wideo jako realnego spo-
sobu leczenia ofiar udaru jest stosunkowo nową 
koncepcją, może być trudno znaleźć lokalnego re-
habilitanta, który stosuje taki rodzaj terapii. Jeśli 
jednak pozwalają na to środki, można zakupić kon-
solę Wii, korzystanie z której może poprawić umie-
jętności motoryczne. Niewielkie badanie z udziałem 
22 uczestników przedstawione na Międzynarodo-
wej Konferencji Stroke w 2010 r. wykazało, że ko-
rzystanie z gier Wii, szczególnie Wii Tennis i Wii 
Cooking Mama, zwiększyło funkcję motoryczną 
dysfunkcyjnej ręki pacjenta po udarze. Ostatnia 
wymieniona gra symuluje ruchy, takie jak siekanie 
jedzenia i obieranie cebuli. Potrzebne są szersze ba-
dania, aby zdecydowanie udowodnić zalety tych do-
stępnych na rynku gier.

Chociaż gry dla osób, które przeżyły udar, mają wiele 
zalet, istnieją też pewne przeszkody. Koszt wprowa-

NIEKTÓRE GRY 
SĄ SPECJALNIE 
ZAPROJEKTOWANE, 
ABY POMÓC 
OFIAROM UDARU 
W PRZEZWYCIĘŻENIU 
DEFICYTÓW 
MANUALNYCH 
RĄK, NAJNOWSZE 
BADANIA WYKAZAŁY 
DODATKOWO, 
ŻE NIEKTÓRE 
KOMERCYJNIE 
DOSTĘPNE GRY 
RÓWNIEŻ MOGĄ 
POPRAWIĆ FUNKCJE 
MOTORYCZNE. 
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dzenia gier do centrów rehabilitacji po udarze często 
uniemożliwia ich uniwersalne zastosowanie. Ponadto 
nie przeprowadzono wielu szerokich, podwójnie śle-
pych, rygorystycznych naukowo badań nad korzy-
ściami płynącymi z tego leczenia. Nie oznacza to, że 
korzystanie z gier jest nieskuteczne, ale nadal brakuje 
ugruntowania w badaniach. Jeden z krytyków zauwa-
żył, że użycie kontrolerów może niekorzystnie wpły-
wać na ramiona ofiar udaru i powodować problemy 
z więzadłami. Dla osób z całkowitym porażeniem ręki 
granie w gry wideo zwykle nie jest pomocne. Tymcza-
sem granie w grę Wii dla dwóch dobrze funkcjonują-
cych pacjentów po udarze może okazać się korzystne.

StymulAcJA korowA i przezczASzkowA
Obecnie w praktyce lekarskiej istnieją metody od-
działywania fizycznego oraz przy pomocy ładunku 
elektrycznego, chociaż ich skuteczność jest nadal 
kontrowersyjna, mimo że wyniki są obiecujące.

Kilka lat temu przeprowadzono próby połączenia 
inwazyjnej stymulacji korowej i rehabilitacji. Proce-
dura polegała na chirurgicznym wszczepieniu nie-
wielkiej elektrody pod czaszką nad częścią mózgu 
odpowiedzialną za funkcję motoryczną. Mały zasi-
lany na baterie stymulator, umieszczony pod skórą 
tuż poniżej obojczyka, wyzwala impuls, która emi-
tuje stymulację o niskim natężeniu do mózgu. Akty-
wuje się tylko podczas terapii, gdy terapeuta macha 
urządzeniem ręcznym nad stymulatorem.

W porównaniu z osobami, które przeżyły udar 
i otrzymały jedynie tradycyjną terapię, ci, którzy 
również otrzymują stymulację korową, wydają 
się mieć lepszą natychmiastową i długotermino-
wą poprawę motoryczną, szczególnie w przypad-
ku umiarkowanego deficytu ruchowego po udarze. 
Teoria leżąca u podstaw tej próby wydaje się obie-
cująca. To pokazuje, że mózg osoby dorosłej może 
dalej się rozwijać w odpowiedzi na bodziec, który 
próbuje naprawić uszkodzenie (ukierunkowana pla-
styczność adaptacyjna).

Trans Magnetic Stimulation (TMS) to metoda oparta 
na nieinwazyjnej technice indukcji elektromagne-
tycznej, w której pole magnetyczne hiperpolaryzuje 
lub depolaryzuje komórki mózgowe. Częstotliwość 
zmian pola odpowiada za hamowanie lub pobudza-
nie uszkodzonych i nienaruszonych szlaków ner-
wowych w mózgu i jest stosowana w różnych defi-

cytach udaru z zaburzeniami motorycznymi i mowy 
oraz z zaburzeniami poznawczymi.

Z drugiej strony przezczaszkowa stymulacja prądu 
stałego (tDCS) jest metodą nieinwazyjnej bezpośred-
niej neurostymulacji za pomocą małych elektrod do-
datnio lub ujemnie naładowanych, których efekty 
zależą od wielkości i rodzaju deficytu. Jest stosowana 
w udarze i innych zaburzeniach mowy i poznawczych.

komórki mAcierzySte
W ostatnim dziesięcioleciu podjęto liczne próby 
koncentracji na strategiach neuroprotekcyjnych 
w celu ratowania neuronów w niedokrwionym 
mózgu. Jednak w ciągu kilku godzin po udarze nie-
dokrwiennym znaczące urazy są często nieodwra-
calne. Dlatego też najnowsze badania koncentrują 
się na tym, jak mózg może zostać naprawiony, w ba-
daniu są wykorzystywane przeszczepy embrional-
nych i dorosłych komórek macierzystych.

Komórki macierzyste charakteryzują się zdolno-
ścią do odnawiania poprzez podział i zróżnicowany 
zakres wyspecjalizowanych typów komórek. Ko-
mórki macierzyste można hodować i przekształcać 
w okreslone komórki o cechach zgodnych z komór-
kami różnych tkanek, takich jak mięśnie lub nerwy.

Kilka lat temu naukowcy zaczęli badać potencjał komó-
rek macierzystych w leczeniu udarów, śledząc zacho-
wanie własnych komórek macierzystych organizmu 
podczas naprawy mózgu. Niedawno przeprowadzo-
no badanie na Uniwersytecie Stanforda na dziesięciu 
szczurach dotkniętych udarem, którym przeszczepiono 
neuronalne komórki macierzyste wyhodowane z ludz-
kich embrionalnych komórek macierzystych i stwier-
dzono, że nowe neurony gromadzą się w uszkodzonych 
obszarach mózgu, łącząc się ze zdrowymi komórkami 
i nawzajem między sobą. W ciągu tygodni szczury mo-
gły ponownie kontrolować osłabione kończyny.

Chociaż wyniki są wstępne, dają promyk nadziei 
milionom osób, które cierpią na przeróżne niedo-
włady po udarze. Jednak zanim to się stanie, na-
ukowcy muszą udoskonalić techniki skłonności 
komórek macierzystych do pewnego tworzenia 
neuronów, nie zamieniając ich w komórki nowo-
tworowe. Tylko w takim przypadku możliwe będą 
badania kliniczne z udziałem ludzi, co może po-
trwać jeszcze wiele lat.



37 Zrozumieć Udar

LITERATURA DODATKOWA

 � National Stroke Association – Rehabilitation Therapy:
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=REHABTT

 � Everyday Health – Physical Therapy after a Stroke:
http://www.everydayhealth.com/stroke/physical-therapy-after-stroke.aspx

 � American Occupational Therapy Association – Recovering from a Stroke:
http://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Patients- Clients/Adults/Stroke/Recoverin-
gFromStroke.aspx
http://www.aota.org/en/About-Occupational-Therapy/Professionals/RDP/Articles/Stroke.aspx

 � WebMD – Intense Therapy Improves Speech after a Stroke:
http://www.webmd.com/stroke/news/20050609/intense-therapy-improves-speech- after-stroke

 � American Speech-Language-Hearing Association – Stroke:
http://www.asha.org/public/speech/disorders/stroke/

 � American Stroke Association – Complementary and Alternative Therapies:
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependen ce/PhysicalChal-
lenges/Complementary-Alternative-Therapies_UCM_310465_Article.jsp

 � National Stroke Association - Could Alternative Therapies Help You?:
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=SS_MAG_ma2008_feature_altmed

http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=REHABTT
http://www.everydayhealth.com/stroke/physical-therapy-after-stroke.aspx
http://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Patients-Clients/Adults/Stroke/RecoveringFromStroke.aspx
http://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Patients-Clients/Adults/Stroke/RecoveringFromStroke.aspx
http://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Patients-Clients/Adults/Stroke/RecoveringFromStroke.aspx
http://www.aota.org/en/About-Occupational-Therapy/Professionals/RDP/Articles/Stroke.aspx
http://www.aota.org/en/About-Occupational-Therapy/Professionals/RDP/Articles/Stroke.aspx
http://www.webmd.com/stroke/news/20050609/intense-therapy-improves-speech-after-stroke
http://www.webmd.com/stroke/news/20050609/intense-therapy-improves-speech-after-stroke
http://www.asha.org/public/speech/disorders/stroke/
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependence/PhysicalChallenges/Complementary-Alternative-Therapies_UCM_310465_Article.jsp
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependence/PhysicalChallenges/Complementary-Alternative-Therapies_UCM_310465_Article.jsp
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/LifeAfterStroke/RegainingIndependence/PhysicalChallenges/Complementary-Alternative-Therapies_UCM_310465_Article.jsp
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=SS_MAG_ma2008_feature_altmed
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SPOSOBY NA RADZENIE SOBIE  
ZE SKUTKAMI UDARU

Wystąpienie udaru, niezależnie od jego ciężkości, 
jest przełomowym wydarzeniem w życiu czło-
wieka. Im silniejszy udar, tym większe wyzwanie. 
Fizyczne, finansowe i społeczne aspekty choroby 
mogą być dotkliwe, jak również wpływ emocjonal-
ny na pacjenta i jego bliskich. Pomocne może być 
zrozumienie perspektywy leczenia oraz kilka wska-
zówek, jak sobie z tym poradzić.

możeSz rozpAczAć, Ale w końcu zAAkceptuJ 
SytuAcJę
Udar mózgu jest sytuacją, w której prawie każdy 
przeżyłby poważne załamanie. Szwajcarsko-ame-
rykański psychiatra Elisabeth Kübler-Ross w swo-
jej książce z 1969 r. „O śmierci i umieraniu” opisała 
5 etapów emocji, które towarzyszą katastrofalne-
mu wydarzeniu. Nie wszyscy przechodzą je wszyst-
kie, ale sekwencja jest niezmienna. 

1. negacja - zwykle jest to pierwsza reakcja. Próbuje 
się zignorować sytuację, mówiąc, że to nieprawda 
lub tak się nie dzieje, lub próbować zlekceważyć 
jej skalę, mówiąc, że to, co się wydarzyło, nie jest 
znaczące. Kluczowe jest wsparcie, nie żartowanie, 
delikatne wskazanie na faktyczne problemy.

2. gniew - zdenerwowanie, obwinianie innych, 
Boga, a czasem siebie. Mogą wystąpić wybuchy 
wściekłości, które bywają skierowane na kon-
kretną osobę (na przykład małżonka) lub na niko-
go konkretnego lub wszystkich naraz. W takim 
stanie pacjentowi bardzo trudno jest pomóc. Na-
leży zachować spokój i dystans, unikać gniewu.

3. targowanie Się - negocjuje się w celu poprawy sy-
tuacji, oferując coś w zamian. Oferty są zwykle 
nierealne. Nie należy angażować się, kontrofer-
tować, powinno się unikać argumentów.

4. depreSja - milczące wycofanie się i zastanawianie 
się, czy warto żyć dalej. Możliwe są płacz i brak 
komunikacji. Mogą być wyrażane myśli samobój-
cze. To pokazuje rodzaj akceptacji, ale z negatyw-
ną reakcją emocjonalną. Należy być zachęcającym 

i możliwie pozytywnym. W przypadku dużej de-
presji mogą być potrzebne leki antydepresyjne. 
W przypadku myśli samobójczych - natychmia-
stowa konsultacja z psychiatrą.

5. akceptacja - człowiek spokojnie godzi się z sytu-
acją i prowadzi do jej stabilności. Można stać się 
bardziej pozytywnym, a nawet żartować z po-
wodu choroby. Należy nadal zachęcać i starać się 
prowadzić tak normalne życie, jak to możliwe.

Przechodź przez kolejne fazy. Postaraj się przez nie 
przejść jak najszybciej, aby osiągnąć etap akceptacji. 
Następnie można skoncentrować energię na innych 
aspektach choroby. Nawet jeśli ktoś nie rozpacza, po-
zwól mu na to, ponieważ potrzebuje czasu i wsparcia 
emocjonalnego, idąc własnymi ścieżkami do finalnej 
akceptacji.

nie kłóć Się - prAcuJ nAd wSpólnym celem
Po udarze jest wiele do zrobienia, wiele rzeczy do osią-
gnięcia. Czasu nigdy nie wystarcza. Mimo najlepszych 
intencji mogą wystąpić konflikty, ale ustalenie wspól-
nego ogólnego celu pomoże wszystkim należycie się 
skoncentrować. W przypadku lekkiej formy udaru tym 
celem może być dla pacjenta całkowite wyleczenie. Dla 
osób z umiarkowanym udarem mózgu celem może być 
osiągnięcie niezależności - fizycznej, społecznej, finan-
sowej, emocjonalnej itp. W ciężkim udarze może być 
wygoda i godne dalsze życie oraz brak permanentne-
go bólu, fizycznego lub emocjonalnego. Dla opiekuna 
celem może być pomoc i komfort pracy oraz poczucie 
wdzięczności. Przed jakimkolwiek działaniem lub de-
cyzją sprawdź, czy pomoże to osiągnąć cel. Aby otrzy-
mywać miłość musisz się nią najpierw podzielić.

oprAcuJ łAtwy do opAnowAniA dzienny 
grAfik, Ale cieSz Się przyJemnymi 
nieSpodziAnkAmi
Życie może stać się chaotyczne, rozproszone w wielu 
aspektach. Niektóre mogą być bezpośrednio sprzecz-
ne, co prowadzi do dalszego zamieszania. Ustanowie-
nie pewnego grafiku pozwoli na wdrożenie schematu 
działania dla chorego i jego opiekuna. 
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Poniżej przykład:

6.00 Pobudka opiekuna, następnie prysznic 
 i śniadanie

6.30 Pobudka pacjenta, następnie prysznic 
 i śniadanie

7.30 Spacer/jazda wózkiem inwalidzkim  
 na godzinę do ogrodu lub parku 

9.00 Czytanie gazet

10.00 Rozmowa z sąsiadami

itd.

Choć może to wydawać się nudne, zapewni porzą-
dek w życiu pacjenta i opiekuna. Ale od czasu do 
czasu mile widziane są drobne niespodzianki - wy-
cieczka do centrum handlowego, wizyta krewnego 
z daleka, film, manicure i pedicure, nowa sukienka/
koszula, przyjęcie urodzinowe!

zwiękSzAJ wiedzę - wiedzA to potęgA
Chociaż wiele już wiadomo na temat udaru mózgu, 
każdego dnia pojawiają się nowe odkrycia. Mogą 
dotyczyć sposobu zapobiegania pierwszemu uda-
rowi, nowym objawom i nowym udarom. Ale naj-
ważniejsza na tym etapie może być wiedza na temat 
nowszych, bezpieczniejszych i bardziej skutecznych 
metod leczenia - środków do krzepnięcia krwi, roz-
rzedzaczy krwi, operacji, stentów itp. oraz technik 
rehabilitacji, robotyki, terapii uzupełniających itd., 
a także bardziej zaawansowane formy opieki nad 
pacjentami, produkty do pielęgnacji skóry itp. Mogą 
być potrzebne nowe umiejętności, na przykład 
przemieszczanie się bez pomocy, dbanie o nowo po-
wstałe odleżyny. Obecny stan tych zagadnień został 
dobrze omówiony w niniejszym materiale. Warto 
jednak cały czas szukać szerszych i coraz to śwież-
szych informacji. Źródła informacji obejmują gaze-
ty, czasopisma, telewizję, radio, internet, rozmowy, 
wystawy i kluby interesantów. A nawet przyjaciół 
i krewnych. Pamiętajmy jednak, że nie należy od 
razu wierzyć we wszystko, co się widzi lub słyszy. 
Warto uzyskać więcej opinii z zaufanych źródeł; za-
sięgnąć porady lekarza.

Bądź miły - okAzuJ uznAnie i SzAcunek
Dni, tygodnie, a nawet miesiące lub lata po udarze 
mogą być stresujące. Emocje mogą was przerosnąć, 
może wystąpić przemoc fizyczna, od małych uszczyp-
nięć po twarde trafienia. Trauma emocjonalna może 
być spowodowana ostrymi słowami lub nawet umyśl-
nym zaniedbaniem. Każdy musi odegrać swoją rolę, aby 
ta trudna sytuacja życiowa była łatwiejsza do przej-
ścia. Osoba, która przeżyła udar, powinna być miła, 
wdzięczna i pomóc sobie w jak największym stopniu; 
zachować się z godnością. Opiekunowie powinni rów-
nież być mili i okazywać szacunek. Wykaż się humo-
rem lub lekkim żartem, ponieważ często rozluźnia to 
napięte sytuacje. Nic nie mów i policz do dziesięciu, za-
nim odpowiesz podczas gorących kłótni - bolesne sło-
wa raz wypowiedziane są trudne do wycofania.

wznów dziAłAniA towArzySkie - witAJ 
świecie!
Wiele osób po udarze odczuwa wstyd, że nie wy-
glądają już ani nie funkcjonują tak, jak wcześniej. 
Mogą potrzebować pomocy w chodzeniu lub prze-
mieszczaniu się na wózku inwalidzkim lub mieć 
dodatkowy osprzęt na sobie. Mogą nie być w stanie 
mówić wyraźnie lub wspomagać samych siebie. Na-
wet opiekunowie mogą czuć się w podobny sposób 
lub mogą próbować chronić ocalałego przed poten-
cjalnie negatywnym spojrzeniem lub komentarzem. 
Dlatego często chowają się w domu z dala od oczu 
innych. Taka reakcja sprawia, że osoba po udarze 
jest jeszcze bardziej odizolowana. Dojrzałe społe-
czeństwo jest w stanie zaakceptować i troszczyć 
się o swoich mniej sprawnych i szczęśliwych człon-
ków; mniej dojrzali muszą się tego nauczyć. Wyjdź 
z domu, trzymaj głowę wysoko. Idź z grupą, poczu-
jesz się pewniej. Uśmiechnij się i pomachaj, a to do 
Ciebie wróci. Ignoruj spojrzenia i niegrzeczne uwa-
gi – odzwierciedla to zwykłą niedojrzałość drugiej 
osoby. Idź do parków, zoo i centrów handlowych. 
Weź udział w spotkaniach, świętach itp.!

podejmij wyzwania - Sprawią, że będzieSz 
SilniejSzy
Jednym z głównych celów jest niezależność we 
wszystkich sferach, zarówno fizycznych, jak i emo-
cjonalnych. Niektóre działania lub czynności mogą 
początkowo wydawać się niemożliwe, a nawet my-
ślenie o nich może wydawać się przygnębiające. Ale 
gdy ktoś staje się silniejszy i bardziej pewny siebie, 
to, co kiedyś uważano za trudne, może teraz wy-
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dawać się bardziej wykonalne. Ustal rozsądne cele 
i pracuj nad nimi. Stopniowo zwiększaj obciążenie. 
W razie potrzeby pracuj z innymi. Działania mogą 
obejmować cokolwiek: wygłaszanie przemówień, 
pieczenie ciasta, wyjazd na wakacje. Sukces zbudu-
je zaufanie, a pozorne niepowodzenia powinny być 
postrzegane jako powód, aby spróbować ponow-
nie. Nie graj „roli chorego”. Jako opiekun pomagaj 
w miarę potrzeby, ale również zachęcaj do niezależ-
ności. Nie rozpieszczaj zbytnio pacjenta, ponieważ 
nadmierna ochrona może przynieść efekt przeciw-
ny do zamierzonego.

doceńcie cicHego boHatera - opiekUna
Opieka fizyczna może być bardzo wymagającą pracą, 
zależną od stopnia niepełnosprawności osoby, która 
przeżyła udar. Może to być również wyczerpujące 
emocjonalnie, szczególnie gdy osoba, która prze-
żyła udar, przechodzi etapy gniewu lub nie jest po-
strzegana jako osoba współpracująca, a nawet upar-
ta i negatywnie nastawiona. Opiekunowie często 
wykonują swoje obowiązki bez zarzutu, niektórzy 
nawet kontynuują opiekę przez całą noc po długim 
przebytym dniu. Wszystko to może być wyczer-
pujące fizycznie i psychicznie. Wypalenie opiekuna 
jest dobrze znanym przypadkiem. Więc nie należy 
unikać okazywania uznania opiekunom. Jeśli jesteś 
członkiem rodziny, oferuj pomoc, przejmuj opiekę 
nad chorym, gdy opiekunowie są zmęczeni. Opieku-
nom należy zapewnić przerwy w ich pracy. Najlepiej 
byłoby, gdyby było ich dwóch, aby mogli na zmianę 
pracować i odpoczywać. Postrzegaj opiekuna jako 
członka rodziny, w ten sposób wszystko powinno 
działać lepiej, a wspólny ustalony cel da się osiągnąć.

bądź pozytywnie naStawiony
Udar jest przeszkodą. Ktoś mógł pracować przed 
nastąpieniem udaru, albo przeszedł świeżo na eme-
ryturę i miał plany z nią związane. Ale te marzenia 
mogły zostać przez udar zniszczone. Dlatego za-
przeczenie i gniew są często występującymi reak-
cjami. Czasami można stać się najgorszym wrogiem 
dla siebie samego, można opóźnić postęp w lecze-
niu. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ra-
dzenia sobie w perspektywie długoterminowej jest 
pozytywne nastawienie, nawet gdy sprawy wyglą-
dają na złe lub beznadziejne. Spójrz na kubek jako 
w połowie pełny. Uśmiechnij się, patrz z nadzie-
ją w przyszłość. W pewnym sensie jesteś kapita-
nem własnego statku - musisz wyprowadzić się ze 

wzburzonych wód. Pozytywne nastawienie jest ab-
solutnie konieczne.

dołączenie do grUpy wSparcia dla pacjen-
tów po Udarze
„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą”. Jest to 
powiedzenie, które odzwierciedla prawdziwe życie, 
w którym dana osoba ostatecznie potrzebuje towa-
rzystwa, aby przetrwać codzienny zgiełk.

Ponieważ ludzie są istotami społecznymi, odczuwa-
ją potrzebę bycia kochanym i akceptowanym. Abra-
ham Maslow zilustrował tę potrzebę w swojej Hie-
rarchii potrzeb. Należy do trzeciej kategorii, którą 
jest miłość i przynależność.

Wszyscy ludzie aspirują do bycia częścią rodziny, 
grupy itp. Grupa, do której jednostka dąży, aby stać 
się jej częścią, ostatecznie kształtuje jej osobowość, 
która następnie czyni ją elementem całości. Jed-
nostka może doświadczyć swojej prawdziwej war-
tości, jeśli należy do większej grupy.

Członkowie grupy zwykle mają jedną wspólną ce-
chę. Wspólna linia krwi, wspólna historia, wspólny 
cel, te same aspiracje - to tylko niektóre z rzeczy, 
które sprawiają, że ludzie się łączą.

Jeśli osoba sprawna fizycznie potrzebuje tego ro-
dzaju „uwagi”, oznacza to, że osoby niepełnospraw-
ne również będą tego potrzebować. Osoby, które 
przeżyły udar, nie są zwolnione z takiej potrzeby.

Czasami osoby po udarach czują, że ich opiekunowie 
nie rozumieją, co naprawdę czują. Z powodu swojej 
niepełnosprawności osoba po udarze mózgu może 
nawet mieć trudności z wyrażeniem tego, czego 
naprawdę pragnie. Doprowadziłoby to w końcu do 
frustracji zarówno dla osoby, która przeżyła udar, 
jak i opiekuna. Jest to napięcie, które może trwać, 
chyba że problem zostanie na czas rozwiązany.

Bycie akceptowanym taką, jaką jest, bycie usłyszaną 
i zrozumianą w tym niełatwym czasie, to tylko nie-
które z życzeń, które może mieć osoba po udarze.

Ale ci, którzy przeżyli udar i ich rodziny, nie muszą 
rozpaczać. Ludzie w podobnych sytuacjach łączą siły, 
tworząc grupy wsparcia, aby zaspokoić potrzeby za-
równo osób, które udar przeżyły, jak i ich rodzin.
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Grupy wsparcia są miejscami, gdzie osoby po udarze są 
akceptowane jako osoby, a nie tylko niepełnosprawni. 
Grupy wsparcia nie są stronnicze w stosunku do niko-
go. Zapewniają atmosferę pełnego zrozumienia i peł-
nej akceptacji, która pomaga zarówno osobom, które 
przeżyły udar, jak i ich najbliższym, rodzinom, uwolnić 
napięcie, które mogło powstać w okresie po udarze.

Korzystając ze środowiska grupowego, pomagają 
zarówno ocalałym po udarze, jak i rodzinie wyle-
czyć się z niszczących skutków choroby. Pomagają 
w procesie rehabilitacji. Członkowie rodziny i inni, 
którzy przeżyli udar, mogą cierpieć i być zdezorien-
towani tym, co się dzieje.

Grupy wsparcia udaru funkcjonują w taki sposób, 
że zarówno potrzeby osób, które przeżyły udar, jak 
i członków ich najbliższej rodziny, zaskpokaja się za 
pomocą interakcji z innymi osobami, które przeszły 
przez chorobę i innymi osobami sprawującymi opiekę.

Grupy wsparcia motywują wszystkich członków 
do regularnego spotykania się. Zachęcają swoich 
członków do dzielenia się różnymi doświadczenia-
mi życiowymi, a także uspokajają tych, którzy boją 
się i nie wiedzą, jak postępować w codziennym ży-
ciu. Mogą pojawiać się zadania domowe zarówno 
dla osoby, która przeżyła udar, jak i dla jej opieku-
nów, które mogą wykonywać w domu, aby przy-
jemnie przetrwać codzienną rutynę.

Oprócz ewidentnych korzyści od regularnych spo-
tkań grupy wsparcia udaru, proces rehabilitacji jest 
szybszy i przyjemniejszy, ponieważ osoby po udarze 
dzielą się z innymi osobami, które przeżywają to 
samo i stoją przed nimi takie same wyzwania.

Kluczową częścią procesu rehabilitacji poudarowej 
jest znalezienie i udział w grupie wsparcia. Na całym 
świecie istnieje wiele grup wsparcia po udarze mó-
zgu. Wszystko będzie zależeć od preferencji osoby, 
która przeżyła udar i ich najbliższej rodziny, do jakiej 
organizacji chcą się zapisać. Istnieje wiele centrów 
udaru i grup wsparcia ochotników, którzy świadczą 
szereg usług na rzecz pacjentów po udarze.

Organizacje wolontariuszy zwykle oferują swoje 
usługi bezpłatnie. Mogą to zrobić dzięki darowiznom, 
które otrzymują od społeczności. Prawie wszystkie 
organizacje wspierające udar są bezpłatne i są pro-

wadzone przez wolontariuszy. Centra rehabilitacji po 
udarze mogą natomiast pobierać opłatę.

Aby znaleźć najbardziej odpowiednią organizację, 
osoba po udarze i jego rodzina powinni skonsulto-
wać się ze swoim lekarzem, terapeutą rehabilitacyj-
nym lub dowolnym członkiem zespołu opieki zdro-
wotnej. Mogą doradzić osobom po udarze mózgu 

GRUPY WSPARCIA MAJĄ NA 
CELU NIEŚĆ POMOC OFIAROM 
UDARU I CZŁONKOM ICH 
RODZIN

JEDNĄ Z GŁÓWNYCH KORZYŚCI, KTÓRĄ CZERPIĄ 
OSOBY PO UDARZE LUB CZŁONKOWIE ICH 
NAJBLIŻSZEJ RODZINY Z PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO GRUPY 
WSPARCIA, JEST CZYNNIK POCIESZENIA. OSOBA 
PO UDARZE MOŻE POCZUĆ SIĘ NIESAMOWICIE 
ODIZOLOWANA PO CIERPIENIU Z POWODU TEGO 
WSTRZĄSAJĄCEGO DOŚWIADCZENIA. OSOBA 
PO UDARZE MOŻE CZUĆ SIĘ TAK, JAKBY NIKT TAK 
NAPRAWDĘ NIE ROZUMIAŁ, PRZEZ CO PRZECHODZI. 
PROBLEMY TE SĄ ROZWIĄZYWANE W RAMACH 
CZŁONKOSTWA W GRUPIE WSPARCIA OFIAR UDARU 
MÓZGU. SPOTKANIE Z INNYMI LUDŹMI, KTÓRZY 
MAJĄ TE SAME PROBLEMY, DAJE POCZUCIE NADZIEI 
I ZACHĘTY PACJENTOM. TAKIE UCZUCIA DAJĄ 
PEWNOŚĆ, ŻE NIE SĄ SAMI I ŻE OSOBY PO UDARZE 
RZECZYWIŚCIE WRACAJĄ DO ZDROWIA PO CIĘŻKIEJ 
PRÓBIE.

KOLEJNĄ KORZYŚCIĄ Z PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO 
GRUPY WSPARCIA JEST FAKT, ŻE OSOBY PO UDARZE 
UDAJĄ SIĘ NA SPOTKANIA TOWARZYSKIE I DZIELĄ 
SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI ŻYCIOWYMI POZA 
OTOCZENIEM MEDYCZNYM. OSOBY, KTÓRE PRZEŻYŁY 
UDAR, ODSŁANIAJĄC CZĘŚĆ SIEBIE W RAMACH 
TAKIEJ SOCJALIZACJI, SŁYSZĄ REALISTYCZNE 
INFORMACJE ZWROTNE OD INNYCH CZŁONKÓW 
GRUPY WSPARCIA. MOGĄ TAKŻE UCZYĆ SIĘ NOWYCH 
RZECZY, KTÓRYCH WCZEŚNIEJ NIE ZNALI.

PONADTO GRUPY WSPARCIA PO UDARZE MOGĄ 
ZAPEWNIĆ OSOBOM, KTÓRE PRZEŻYŁY UDAR I ICH 
RODZINOM, JUŻ BĘDĄCYMI CZŁONKAMI GRUPY, 
SATYSFAKCJĘ, POMAGAJĄC INNYM OSOBOM 
Z PODOBNYMI PROBLEMAMI. 
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i członkom rodziny, jakie grupy wsparcia udaru są 
dostępne w ich społeczności. Osoba, która przeży-
ła udar, może wybrać jedną z nich samodzielnie lub 
z pomocą rodziny.

Oprócz grup wsparcia z możliwości bezpośredniej 
interakcji „twarzą w twarz” istnieją również inter-
netowe grupy wsparcia.

Osoby, które przeżyły udar i ich rodziny, mogą pre-
ferować formę online zamiast tradycyjnych regular-
nych spotkań. Ponieważ spotkania odbywają się onli-
ne, osoba, która przeżyła udar, znajduje się w zaciszu 
własnego domu. Może również łączyć się z innymi 
osobami, które przeżyły udar na całym świecie, a nie 
z osobami z ich społeczności. Taka interakcja z szerszą 
publicznością może być bardziej satysfakcjonująca.

Wybór najlepszej grupy wsparcia udaru online zwy-
kle zajmuje tylko dwa kroki. Po pierwsze, wyszuku-
jąc za pomocą słów kluczowych (na przykład „grupa 
wsparcia udarów” i obszar/kraj, w którym miesz-
kasz), używając ulubionej wyszukiwarki. Następ-
nym krokiem jest wybranie, która grupa wspar-
cia z listy jest najbardziej odpowiednia. Przeczytaj 
uważnie strony internetowe. Wyślij grupie e-mail, 
aby uzyskać wyjaśnienia i dodatkowe informacje na 
temat celu, usług, źródeł finansowania itp. Zapytaj 
innych, co wiedzą o grupie. Czasami ograniczone 
członkostwo może dostarczyć cennych informacji. 
Jeśli jest to korzystne, weź pełne roczne lub nawet 
dożywotnie członkostwo.

WSKAZÓWKI DLA OPIEKUNÓW

Gdy dana osoba doznaje udaru mózgu, jej mózg jest 
uszkodzony. Osoba może cierpieć na paraliż, wady 
mowy i problemy ze wzrokiem. Udar może również 
zaburzyć zdolności poznawcze danej osoby, a także 
wpływać na nastroje i emocje. Może powodować 
zmiany osobowości. Zmiany takie mogą obejmo-
wać:

 � Istotną zmianą w osobowości behawioralnej ofia-
ry udaru jest depreSja. Może to być związane ze 
zmianami biochemicznymi zachodzącymi w mó-
zgu spowodowanymi przez udar. Osoba w depre-
sji często ma poczucie beznadziei, czuje się zmę-
czona, słabo sypia i nie ma apetytu.

 � Osoba po udarze może być apatyczna. Apatia ma 
miejsce wtedy, gdy dana osoba jest obojętna i nie 
zwraca uwagi na otoczenie i jest zadowolona 
z nie robienia niczego.

 � Inną zmianą osobowości, jakiej może doświad-
czyć osoba po udarze, jest impUlSywność. Dzieje 
się tak, gdy osoba robi coś zbyt szybko, nie zasta-
nawiając się, pod wpływem impulsu. Normalny 
wzorzec myślowy przy podejmowaniu decyzji, 
czy coś zrobić, czy nie, jest zaburzony, a ostatecz-
ne zachowanie to impulsywność.

Takie zmiany w zachowaniu nie zawsze są trwałe. 
Psycholog lub psychiatra może pomóc w niwelowa-
niu z tych zmian. Przy odpowiedniej opiece i wska-
zówkach zmiany osobowości mogą się zmniejszyć.

Opieka nad kimś, kto doznał udaru mózgu, może 
być trudna. Po udarze osoba jest upośledzona fi-
zycznie, może odczuwać huśtawki nastrojów i za-
chowań, może być ogólnie trudna do zniesienia. Ro-
dzina i bliscy odgrywają znaczącą rolę w procesie 
wyzdrowienia po udarze. Prostą wskazówką dla 
rodziny i bliskich ofiary udaru jest pamiętanie o na-
stępujących kwestiach:

 � bądźcie życzliwi - ludzie wokół pacjenta muszą 
zrozumieć, że najważniejsze po udarze jest prze-
życie. Nie chodzi o nich, tylko o chorego. Ludzie 

OPIEKA NAD OSOBĄ,  
 KTÓRA PRZEŻYŁA UDAR

 � BĄDŹ ŻYCZLIWY

 � BĄDŹ STANOWCZY, WSPIERAJĄCY I POZYTYW-
NIE NASTAWIONY

 � BĄDŹ ZRELAKSOWANY

 � WZMOCNIJ POZYTYWNE ZACHOWANIE

 � MINIMALIZUJ ROZPROSZENIE UWAGI 
I POBUDZENIE

 � ZACHĘCAJ DO INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

 � BĄDŹ OSTROŻNY
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powinni wykazywać kontrolę emocjonalną, gdy 
mają do czynienia z pacjentem, który jest tempe-
ramentny i porywczy.

 � bądź Stanowczy, wSpierający i pozytywnie naSta-
wiony - najlepiej jest pokazać zrozumienie 
w stosunku do zachowania danej osoby i sfor-
mułować pytania lub wypowiedzi, tak aby od-
zwierciedlić pozytywną stronę, a nie negatyw-
ną.

 � bądź zrelakSowany - łatwiej jest rozmawiać 
z osobą, która przeżyła udar, gdy ta osoba jest 
zrelaksowana. Jednym ze sposobów na rozluź-
nienie jest zastosowanie metod rozpraszają-
cych, takich jak spokojna muzyka lub oglądanie 
telewizji.

 � wzmocnij pozytywne zacHowanie - rodzina lub 
ukochana osoba może znacznie pomóc w pozy-
tywnej zmianie nastroju i osobowości pacjenta 
po udarze. Nagradzanie osoby, która przeżyła 
udar, kiedy wykazuje pozytywne zachowanie, 
bardzo pomaga w odzyskaniu emocjonalnej 
równowagi po udarze. Uczynienie tego prak-
tyką może być zatem znaczącym narzędziem 
w przyspieszeniu procesu odzyskiwania rów-
nowagi.

 � minimalizUj rozproSzenie Uwagi i pobUdzenie - ro-
dzina lub ukochana osoba powinna mieć świa-
domość, że osoba po udarze jest upośledzona 
fizycznie, jeśli chodzi o proste czynności, takie 
jak ubieranie się. Pomocne może być zminimali-
zowanie rozproszenia podczas takich chwil, jak 
wyłączenie telewizora.

 � zacHęcaj do interakcji SpołecznycH - Pomocne jest 
znalezienie grupy wsparcia dla ofiar udaru mó-
zgu. Grupa wsparcia może pomóc osobie, która 
przeżyła udar, być bardziej otwarta na jego stan 
i zachęcić do bardziej stabilnego, pozytywnego 
zachowania. Pozwala również członkom ro-
dziny i bliskim na interakcję i dzielenie się do-
świadczeniami z innymi ludźmi, które co może 
być obopólnie korzystne.

 � oStrożnie - niektóre osoby po udarze mogą być 
obelżywe i agresywne podczas seansów terapii. 
Frustracja może prowadzić do napadów złości. 

Najlepiej jest chronić zarówno osobę, która 
przeżyła udar, jak i ludzi w pobliżu przed obra-
żeniami. Może być potrzebna kuracja farmako-
logiczna.

Opieka nad ocalałym po udarze nie jest łatwa. Może 
być tak trudna, jak przeżycie udaru. Ale właściwe 
nastawienie i bycie informowanym o tym, co robić 
w ramach terapii i czego się spodziewać, jest bardzo 
korzystne.

W TROSCE O PACJENTA 
Z DEMENCJĄ PO UDARZE

Jednym z ważnych wyzwań po udarze jest początek 
demencji. W istocie demencja jest zaburzeniem psy-
chicznym, które wpływa na pamięć, umiejętności 
poznawcze i społeczne, a czasem także na stabilność 
emocjonalną.

Demencja może przybierać różne formy i ciężar. Nie-
którzy stają się po prostu zapominalscy lub powta-
rzający się, ale inni mogą nie być w stanie dbać o sie-
bie. Większość rehabilitacji po udarze koncentruje się 
na deficytach fizycznych, które powstają w wyniku 
udaru, ale potrzeba tyle samo współczucia i cierpli-
wości, aby pomóc ukochanej osobie z demencją.

Najlepszym sposobem na rozmowę z osobą z demen-
cją jest cierpliwość. Jeśli czujesz, że stajesz się nie-
cierpliwy, powinieneś wycofać się z tej sytuacji, aż się 
uspokoisz. Ważne jest, aby pamiętać, że osoba chora 
nie robi tego celowo. Może myśleć, że wie o czym mó-
wisz, ale w rzeczywistości nie rozumie, co próbujesz 
powiedzieć. Spróbuj mówić powoli, ostrożnie i cicho, 
aby dotrzeć do takiej osoby. Używaj krótkich słów 
i zdań i staraj się kierować celowe, proste polecenia.

Daj delikatne wskazówki i przypomnienia, aby pomóc 
choremu przezwyciężyć trudności z pamięcią. Nie 
denerwuj się, że zadaje powtarzające się pytania, ale 
zdaj sobie sprawę, że nie wie, iż się powtarzają. Po-
mocne jest zadawanie ukierunkowanych pytań pod-
czas rozmowy z osobą z demencją. Na przykład nie 
pytaj: „Co chciałbyś na lunch?” Zamiast tego zapytaj: 
„Czy chciałbyś kanapkę lub zupę na lunch?” To jest 
przykład prostego, ukierunkowanego pytania. Pyta-
nia otwarte często nie są dobrze przetwarzane przez 
osoby z zaburzeniami poznawczymi.
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Osoby z demencją zwykle robią rzeczy wolniej, ale 
potrafią wykonywać proste zadania. Chwal chore-
go, gdy jest w stanie zapiąć własne spodnie, założyć 
koszulę czy zawiązać buty. Twoim zadaniem jest 
być całkowicie postronnym obserwatorem. Nawet 
jeśli nie robi czegoś dobrze, nadal zachęcaj do dzia-
łania.

Kluczem do pomocy osobie z demencją w poruszaniu 
się w otoczeniu jest uproszczenie tego procesu. Wy-
starczy łóżko i komoda w sypialni. Nie ma potrzeby 
używania krzesła, stolika nocnego, oprawy oświe-
tleniowej itp. Prosty układ pomoże choremu w po-
ruszaniu się po pokoju i zapobiegnie narażaniu się 
na traumę. Nie kładź dywaników w domu, ponieważ 
chory może się poślizgnąć.

Możesz użyć dużych etykiet do różnych ważnych 
przedmiotów w domu. Na przykład oznaczenie lo-
dówki, kuchenki i spiżarni pomoże chorej osobie 
zapamiętać, co się dzieje i co z nimi zrobić. Przydaje 
się to również w sypialni, ponieważ można ozna-
czyć na szufladach ich zawartość, aby wspomóc pa-
mięć.

Osoby, które przeżyły udar mózgu z demencją, 
mogą odczuwać lęk wraz z nadejściem nocy. Jest to 
powszechny objaw zwany „zachodem słońca”. Jest 
bardziej powszechny w nieznanym choremu śro-
dowisku. Delikatnie zmień orientację chorego na 
miejsce i czas i spróbuj pomóc zrozumieć otoczenie. 
Może próbować prosić, ale nie wie, jak to sformuło-
wać. Zadaj krótkie, bezpośrednie pytania dotyczące 
podstawowych potrzeb. Na przykład zapytaj, czy 
cierpi, jest głodny, spragniony lub czy potrzebuje 
skorzystać z toalety. Każda z tych potrzeb może być 
niespełniona i chory może nie wiedzieć, jak popro-
sić o pomoc, której potrzebuje.

W przypadku własnych zmagań emocjonalnych 
ważne jest robienie częstych przerw. Bardzo trud-
no jest radzić sobie z kimś cierpiącym na demencję 
przez całą dobę. Jeśli chory jest w domu, poproś in-
nych członków rodziny, aby przyjechali i pozostali 
z nim przez kilka godzin. Jeśli nie jest to możliwe, 
poproś o pomoc wynajętego specjalistę. Taka po-
moc dla opiekuna zwana jest opieką zastępczą. Jeśli 
chory jest w domu opieki i frustruje cię podczas wi-
zyt, zrób sobie od nich przerwę. Możesz odwiedzać 
go rzadziej lub skrócić wizyty.

Najważniejsza jest spokojna opieka nad pacjentem 
z otępieniem po udarze. Jeśli możesz spokojnie ob-
cować z chorym, przekazywać mu proste wskazówki 
i zadawać ukierunkowane pytania, przejdziesz długą 
drogę do tego, aby życie z chorym, który może być 
twoją ukochaną osobą, było jak najprzyjemniejsze.

ROZWAŻENIE DŁUGOTERMINOWEJ 
REHABILITACJI DLA PACJENTÓW PO 
UDARZE

Patrzysz na swoją matkę, która leży na łóżku szpital-
nym. Dwa miesiące wcześniej miała udar i powraca 
do zdrowia w szpitalu rehabilitacyjnym. Jej stan się 
ustabilizował i robi niewielkie postępy. Specjaliści 
namawiają, żeby wróciła do domu. Problem pole-
ga na tym, że nie masz warunków do zapewnienia 
opieki medycznej w domu osobie niepełnosprawnej. 
Masz partnera/partnerkę, dzieci, pełnoetatową pra-
cę i mały, zatłoczony dom. Bardzo chcesz, aby two-
ja matka była z tobą w domu, ale czujesz, że trudno 
byłoby sobie z tym poradzić. Posiadanie pomocy 
w domu na co dzień także jest niemożliwe. Dlatego 
zespół medyczny sugeruje dom opieki, ale ta myśl 
powoduje, że czujesz się nieswojo. Obiecałeś swojej 
matce, że zabierzesz ją do domu. Nie możesz naru-
szyć obietnicy, ale co powinieneś zrobić? Nie chcesz 
być postrzegany jako nie opiekuńczy; czujesz się 
winny. Różne domy opieki zapewniają różne pozio-
my usług; niektórzy mają dobrą reputację, inne zaś 
gorszą. Pobyt w domach opieki to wydatek, na który 
może nie być cię stać.

Wiele osób dorosłych boryka się z tą sytuacją i nie 
jest to łatwy wybór. Zanim podejmiesz decyzję, za-
stanów się nad kilkoma rzeczami, które mogą pomóc 
ci podjąć najlepszą decyzję dla wszystkich w nią zaan-
gażowanych.

Pierwszą osobą, którą należy wziąć pod uwagę, jest 
twoja ukochana osoba. Być może woli znajdować 
się w otoczeniu rodziny i pobyt w miejsc, które zna, 
ale musisz zadać sobie pytanie, czy jest to najbez-
pieczniejsza opcja dla wszystkich. Twój dom może 
być niedostępny dla osoby, która nie może pokony-
wać schodów, nie może bezpiecznie wejść do wan-
ny i potrzebuje stałego nadzoru. Chociaż możesz 
przyprowadzić członka rodziny do domu, twój dom 
może być obarczony nierozpoznanymi zagrożenia-
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mi, które mogą wyrządzić krzywdę. Musisz tak-
że wziąć pod uwagę potrzeby medyczne. Niektóre 
osoby po udarze potrzebują regularnych zmian bie-
lizny, czynności rehabilitacyjnych i specjalistycz-
nych procedur żywieniowych. Jeśli masz pracę lub 
rodzinę, świadczenie tych usług może być bardzo 
trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. 
Poza tym, chyba że sam jesteś pracownikiem me-
dycznym, niektóre metody leczenia udarów są poza 
zasięgiem umiejętności przeciętnego człowieka. 
Osoba chora może potrzebować domu opieki, po-
nieważ umiejętności do opieki nad nią są po prostu 
poza twoimi możliwościami.

Rozważanie własnych potrzeb w tej decyzji może 
wydawać się samolubne, ale musisz się nimi zająć, 
ponieważ wpłyną one na jakość opieki, którą mo-
żesz zapewnić. Jeśli pracujesz, nie możesz zaan-
gażować się w opiekę nad bliską osobą przez całą 
dobę. Nawet opieka nad nią poza godzinami pracy 
odbije się na tobie i chorym negatywnie. Jeśli masz 
rodzinę, musisz również wziąć pod uwagę jej po-
trzeby. Małe dzieci wymagają uwagi i nadzoru, 
a jeśli twój bliski chory wróci do domu, zwiększysz 
swoje obciążenie. Brak twojej uwagi jest niespra-
wiedliwy zarówno w stosunku do dzieci, jak i bli-
skiej chorej osoby, która często może zająć w tej 
sytuacji drugie miejsce. Starsze dzieci mogłyby po-
móc, jednak trzeba pamiętać, że byłaby to dla nich 
ogromna odpowiedzialność i mogą nie być w stanie 
jej udźwignąć.

Chory dostałby znacznie lepsze leczenie i więcej 
uwagi w wykwalifikowanym zakładzie. Musisz tak-
że rozważyć, ile stresu możesz znieść. Każdy prze-
żywa pewną ilość stresu na co dzień i dodanie opie-
ki nad osobą, która przeżyła udar, do tej listy może 
być zbyt dużym wysiłkiem. Nie jesteś gorszą córką 
lub synem, żoną lub mężem, ponieważ potrzebu-
jesz czasu, aby zająć się sobą. Jeśli nie rozważysz 
swoich uczuć, możesz urazić ukochaną osobę i żyć 
w ciągłym stresie. Może to prowadzić do proble-
mów zdrowotnych i emocjonalnych, ponieważ stale 
ignorujesz swoje potrzeby.

Wiele osób obiecuje choremu i sobie, że nie będą 
rozważać domu opieki, bez względu na wszystko. 
Czasami po prostu nie jest to możliwe. Możesz mieć 
silne poczucie zdrady, jeśli zdecydujesz się umieścić 
bliską osobę w domu opieki, ale możesz poczuć się 

jeszcze gorzej, gdy nie jesteś w stanie sam odpo-
wiednio się nią zaopiekować i emocjonalnie od tego 
uciekasz. Ostatecznie jest to decyzja, którą należy 
podjąć z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu psy-
chicznym zarówno swoim, jak i chorego. Jeśli spoj-
rzysz na potrzeby bliskiej osoby i na całą sytuację 
z prawdziwą uczciwością, zdecydujesz, co będzie 
najlepsze dla niej i dla ciebie. Nie ignoruj pomysłu 
domu opieki, ponieważ czujesz się odpowiedzialny. 
Zamiast tego pomyśl o znalezieniu miejsca, w któ-
rym każdy może być bezpieczny i szczęśliwy.

Chcesz wybrać najlepsze miejsce dla chorego. Nie 
wszystkie domy opieki są sobie równe. Wiele za-
trudnia oddanych, prawdziwych profesjonalistów, 
którzy robią wszystko, aby mieszkaniec takiego 
ośrodka był możliwie szczęśliwy. Niektóre miejsca 
mają za mało personelu i są źle utrzymane, ale są 
raczej wyjątkiem niż regułą. Aby wybrać dom opie-
ki, musisz wziąć pod uwagę potrzeby chorego, jego 
osobowość i ogólną reputację placówki.

Rodzaje domów opieki są podzielone na kilka kate-
gorii. Pierwszym rodzajem jest dom opieki zastęp-
czej lub zakład opieki tymczasowej. Są to ogólnie 
wykwalifikowane ośrodki opieki, które zapewniają 
tymczasową opiekę osobom po udarze mózgu. Na 
przykład, jeśli jesteś głównym opiekunem bliskiej 
osoby i potrzebujesz przerwy na dopełnienie innych 
obowiązków, możesz osobę chorą umieścić w takiej 
placówce na kilka dni. Także jeśli potrzebujesz od-
poczynku od stresu związanego z opieką, placów-
ki te mogą taką opiekę zapewnić. Istnieją również 
domy opieki dziennej dla dorosłych. Jest to placów-
ka, która zaopiekuje się bliską chorą osobą w ciągu 
dnia podczas twojej pracy.

Drugi rodzaj domu opieki oferuje pomoc w utrzy-
maniu. Dotyczy to osób po udarze mózgu, które są 
w większości funkcjonalne, ale nie mogą żyć samot-
nie. Na przykład, jeśli potrzebują opieki ambulatoryj-
nej, placówka z asystą może być dla nich odpowied-

DECYDUJĄC SIĘ NA DŁUGOTERMINOWĄ OPIEKĘ NAD 
OSOBĄ BLISKĄ, KTÓRA PRZEŻYŁA UDAR, ZAPYTAJ 
NAJPIERW SIEBIE „CZY JEST TO NAJBEZPIECZNIEJSZA 
DROGA DLA WSZYSTKICH ZAANGAŻOWANYCH"
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nia. Niektóre osoby po udarze są narażone na upadki 
lub nie mogą właściwie zarządzać lekami, a życie 
w asyście zapewnia im bezpieczne, wykwalifikowane 
środowisko.

Długoterminowa wykwalifikowana opieka pielę-
gniarska jest tym, o czym myśli większość ludzi, 
kiedy myśli o domach opieki. W tego rodzaju pla-
cówce twoi bliscy otrzymają pełną opiekę, w razie 
potrzeby, przez całą dobę. Na przykład będą kar-
mieni, ubierani, kąpani i przewożeni z miejsca na 
miejsce. Wielu mieszkańców wykwalifikowanych 
placówek pielęgniarskich nie jest w stanie dbać 
o siebie i potrzebuje stałej, skoncentrowanej opieki. 
Wykwalifikowane placówki pielęgniarskie zwykle 
korzystają z usług lekarza i dysponują oddziałami 
fizykoterapeutycznymi.

Najważniejszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwa-
gę podczas wyszukiwania obiektów, jest zdolność 
obiektu do zaspokojenia medycznych, fizycznych 
i emocjonalnych potrzeb osoby, która przeżyła 
udar.

Powinieneś także upewnić się, że w placówce jest 
zawsze obecny lekarz lub dyżurny. Jeśli pacjent 
zachoruje, dyżurne pielęgniarki muszą poprosić 
o pomoc lekarza. W tym samym duchu powinny one 
współpracować z pobliskim szpitalem, aby radzić 
sobie w nagłych wypadkach i chorobach, których 
nie można odpowiednio leczyć w placówce. Przy-
kładami może być zapalenie płuc, infekcje i zawały 
serca.

Wykwalifikowana pielęgniarka powinna być obec-
na w placówce przez cały czas, na każdej zmianie. 
Chociaż lekarze mogą wykonywać większość obo-
wiązków, taka pielęgniarka będzie nadzorować 
opiekę nad wszystkimi podopiecznymi domu opie-
ki. Wszyscy pracownicy placówki powinni mieć 
certyfikat CPR (resuscytacji krążeniowo-płucnej), 
a terapia fizyczna, zawodowa i logopedyczna po-
winna być zapewniona w ramach placówki. Idealnie 
byłoby, gdyby pacjent mógł codziennie odwiedzać 
terapeutów w celu poprawy lub utrzymania naby-
tych umiejętności.

Oczywiście jest to absolutne minimum niezbędne 
w zakładzie opieki. Powinieneś również wziąć pod 
uwagę inne kwestie. Najpierw spójrz na czystość 

budynku. Czy zauważasz nieprzyjemny zapach po 
wejściu? Czy podłogi są czyste? Złuszczająca się 
farba na ścianach? Czy jadalnia jest schludna i upo-
rządkowana? 

Po drugie, spójrz na samych mieszkańców. Czy są 
szczęśliwi? Czy cierpią? Jak współdziałają z perso-
nelem i gośćmi? Czy wydaje się, że są zadbani, np. 
wykąpani i ubrani w czyste ubranie? Często miesz-
kańcy dają cenne wskazówki, jak są traktowani 
w danym obiekcie. Jeśli to możliwe, sprawdź, czy 
możesz  porozmawiać jednego z lepiej funkcjonują-
cych mieszkańców, aby uzyskać jego opinię.

Na koniec przyjrzyj się personelowi. Większość 
pracowników zachowuje się wzorowo na spotkaniu 
zapoznawczym na etapie potencjalnego przyjęcia, 
dlatego dobrze przyjść z niezapowiedzianą wizy-
tą, aby zobaczyć jak ośrodek i jego pracownicy na-
prawdę działają. Istotnym jest zwrócenie uwagi czy 
personel jest przyjazny, spokojny, a może nerwowy 
i zestresowany? Jaki jest stosunek personelu do ich 
podopiecznych? Wiedza o tym, jak personel trak-
tuje swoich podopiecznych, pomoże ci poczuć się 
pewniej, przekazując tam chorego.

Ostatecznie decyzja o skorzystaniu z domu opieki 
nie jest łatwa. Ważne, aby zaufać swojej intuicji. Jeśli 
miejsce to jest po prostu nie pasujące, prawdopodob-
nie tak właśnie jest. Może się jednak okazać, że nie 
jest tak źle i pobyt okaże się bardzo pożytecznym do-
świadczeniem.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
W ZAKŁADZIE OPIEKI 
PIELĘGNIARSKIEJ

 � OPIEKA ZASTĘPCZA VS. DOM OPIEKI VS. 
WYKWALIFIKOWANA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

 � DOSTĘP DO PERSONELU MEDYCZNEGO  
LUB PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 � STAN SANITARNY

 � NASTRÓJ MIESZKAŃCÓW

 � ZACHOWANIE PERSONELU
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