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МОЗОЧЕН  УДАР  И  МИНЛИВ  ИСХЕМИЧЕН  НАПАД 
STROKE AND TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK 

Што треба да знаете 
What You Need to Know 

 

Вовед 
Introduction 

 
Овие инфромации се наменети за оние кои што имале мозочен удар или минлив 
исхемичен напад и нивните пријатели и блиски кои што се грижат за тоа лице. 
Целта на информациите е да одговорат на неколку од најчесто поставените 
прашања во врска со мозочниот удар и неговото лечење. Мозочниот удар секого го 
погодува на различен начин. Овој документ дава само општи информации и не 
може да ги замени важните и конкретни информации што треба да ги добиете од 
докторот и здравствениот тим. 
 

Што е мозочен удар а што е минлив исхемичен напад? 
What is stroke or a TIA? 

Мозочниот удар е еден вид мозочна повреда. До мозочен удар доаѓа кога има 
ненадеен прекин во снабдувањето со крв на мозокот. Дотокот на кислород и 
хранливи материи во мозокот е прекинат и мозочните клетки се оштетуваат или се 
уништуваат. Кога мозочните клетки се уништени се губат телесните функции што 
овие клетки обично ги контролираат. Мозочниот удар варира степенот на 
сериозност од минлив исхемичен напад при што симптомите се подобруваат во рок 
од неколку часа, до сериозан мозочен напад што може да предизвика трајна 
онеспособеност или дури и смрт. 
 
Постојат два типа на мозочен удар: 
1. ИСХЕМИЧЕН УДАР (Инфаркт) 
ISCHAEMIC STROKE (Infarction) 
 
Исхемичниор удар е резултат на блокирано место во некој од крвните садови во 
мозокот и е најчест тип на мозочен удар. Ваквиот удар може да биде тромбичен 
или емболичен. 
До тромбичен удар доаѓа кога се формира грутка на згрушена крв во крвниот сад 
која што се зголемила толку многу што сосема го блокира крвниот сад. 
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До емболичен удар доаѓа кога грутка на згрушена крв се формира на друго место 
во телото (најчето) се еден вид мозочен удар често се нарекуваат „мини“ удари. Тоа 
во срцето или во големите артерии на вратот) и патува до мозокот. 
Минливите исхемични напади (Transient Ischaemic Attacks – TIA) е честопати 
знак на предупрдување дека можеби наскоро ќе дојде до мозочен удар. Иако 
симптомите можат брзо да исчезнат, навремено лечење е од витално значење за да 
се спречи друг мозочен удар. 
 
 
2. ХЕМОРАГИЧЕН МОЗОЧЕН УДАР 
       HAEMORRHAGIC STROKE 
Хеморагичниот мозочен удар се случува кога ќе дојде до пукање на некој крвен сад 
и течење на крвта во околното мозочно ткиво. Како резултат на тоа доеѓа до 
повреда на клетките во и околу местото каде што се случил мозочниот удар. 
 

Како ќе знам дека добивам мозочен удар? 
How do I know I am having a stroke? 

Знаците на предупредување за мозочен удар и за минлив исхемичен напад можат 
да бидат еден неколку од следниве: 
• Слабост или парализа на лицето, раката или ногата 
• Лоча координација и/или рамнотежа 
• Тешкотии со зборување или разбирање 
• Тешкотии со голтање 
• Проблеми со видот (заматен вид, дупло гледање или губиток на видот) 
• Здрвеност или губење на чувството по една стана на телото 
 
Мозочниот удар претставува итен медицински случај. Какви и да се знаците на 
мозочниот удар, не треба да се занемарат и треба да се побара итна медицинска 
помош. Ако се почне со лечењето веднаш после појавата на симптомите, тоа може 
да ги подобри шансите за преживување и да ја намали тежината на ударот. 
 

Какво лечење може да добијам после мозочниот удар? 
What treatment might I have after a stroke? 

Негата после мозочниот удар може да вклучи нешто од следново: 
• Испитување за да се открие типот на мозочен удар што сте го добиле, 
местото на оштетување и колку е сериозен ударот (поставување дијагноза). 
• Сканирање на мозокот што е можно побрзо што треба да помогне во 
одредувањето на дијагнозата. 
• Примање лекови за да се разреди грутката од крв (тромболиза). Тромболиза 
не се нуди во сите болници и во тие кај што се нуди, само мал број од луѓето можат 
да го примат овој третман. Лекот мора да се прими во рок од многу кус временски 
период после мозочниот удар за да може тој да дејствува. 
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• Снимање со ултразвук на артериите во вратот и срцето. 
• Тест на крвта за да се провери нивото на шеќерот и холестеролот 
• Препишување лекови за да се намали крвниот притисок и холестеролот, како 
и таблети за намалување на ризикот од формирање грутки на згрушена крв. 
• Постои можност да треба да се изведи процедура за подобрување на 
протокот на крв во мозокот. Ако е тоа потребно, докторот ќе разговара со вас за тоа. 
• Спречување или лечење на здравствени проблеми и копликации и 
спречување да дојде до влошување на мозочниот удар. 

 
Како се одразува мозочниот удар на луѓето? 

How does stroke affect people? 
Секој мозочен удар е различен во зависност од тоа кој дел од мозокот е повреден, 
колку е тешка повердата и општата здравствена состојба на лицето. Затоа е тешко 
да се предвиди во колкава мера пациентот ќе се опорави од ударот и колку долго ќе 
треба да остане во болница. Ако треба да ве задржат во болница, стручен персонал 
ќе ги утврди ефектите од мозочниот удар и ќе реши кој е најдобриот начин на 
лечење. Покрај доктори и сестри, постои можност да треба да се вклучат и 
физикални терапевти, патолози за говор, терапевти за повторно оспособување, 
специјалисти за исхрана и социјални работници. 
 
После мозочен удар може да имате проблеми со следново: 
 
Движење и одење 
Физикалниот терапевт го врши увидот за вашата способност да се движите. 
Лечењето што ќе го добиете ќе зависи од тоа колку имате изгубено од способноста 
да се движите како резултат на мозочниот удар и колку сте биле активни пред тоа. 
Вашиот физикален терапевт ќе изработи план кој ќе опфаќа: 
• Вежбање за градење на силата што ќе ви помогне во враќањето на 
способноста за движење што е можно повеќе. 
• Соодветни вежби што ќе треба да ги вежбате. 
• Соодветни помагала 
• Учење на техники за безбедно движење. 
Понекогаш мозочните удари исто така предизвикуваат необично чувство, болка, 
здрвеност и грчење на мускулите. Може дури и да ја изгубите претставата за 
постоењето на едната страна од вашето тело. 
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Голтање и јадење 
Swallowing and eating 

После мозочен удар можете да имате проблеми со голтање течности или храна 
(дисфагиа). Ќе ве прегледаат најбрзо што може и патологот за говор ќе препорача 
која храна и течности се најбезбедни и што вие ќе можете да ги голтате. Тоа може 
да значи храна во именета форма, како пасирана или мека храна или згуснување на 
течностите. 
Во почетните фази можеби не е безбедно воопшто да голтате и може да треба 
привремено да примате храна преку црево. Ако е тоа потребно, патологот за говор 
редовно ќе ве прегледува за да утврди ако дојде до подобрување на вашата 
способност даголтате. 
 

Зборување, пишување и разбирање 
Speaking, writing and understanding 

Мозочниот удар може да се одрази врз вашата способност за зборување, пишување 
и разбирање на тоа што се вели (афазија). Може да имате: 
• Тешкотии со зборување ии правење звуци 
• Проблеми со смислување на точните зборови за да ги изговорите или 
напишете 
• Тешкотија да разберете говор или напишан текст 
• Нејасно изговарање назборови (дисартрија) 
Ефектите од мозочниот удар врз вашиот говор, читање и пишување треба убаво да 
ги утврди патолог за говор. Ако се утврдат проблемите ќе добиете програма за 
индивдуална терапија и ако е потребно, ќе бидете упатени на соодветните служби 
кога ќе ве отпуштат од болница. 
 

Мочен меур и дебело црево 
Bladders and bowels 

Губењето на способноста да го контролиратее мочниот меур или празнењето на 
дебелот црево е доста честа појава во првите неколку недели после мозочниот удар. 
Ако сеуште имате броблеми после отпуштањето од болница, вие и лицето кое води 
грижа за вас мможете да добиете совет од болницата, од вашиот домашен лекар 
или советникот за конторла на мочниот меур/дебелото црево за лица што имаат 
проблеми со воздржување на мочта или столицата. 
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Сетила 
The senses 

Мозочниот удар може да се одрази врз сетилата на неколку начини. Како и другите 
проблеми после мозочен удар, тие можат спонтано да се повратат. 
• Можете да изгубите дел и сета способност да гледате од едната страна 
• Може да имате болка или да го изгубите чувството на едната страна од 
телото 
• Вашиот вкус, слух и чувство за мирис може да биде повредено 
 

Емоционални и психолошки ефекти 
Emotional and psychological effects 

Многу е вообичаено мозочниот удар да предизвика проблеми со: 
• Размислување 
• Концентрирање 
• Сеќавање 
• Одлучување 
• Расположение 
• Планирање 
• Резонирање 
• Емоции 
• Учење 
• Енергија 
 
Депресија и/или загриженост (анксиозност) се честа појава после мозочен удар. 
Симптомите можат да се смират после некое време и не значи дека ќе мора да 
примате лекови. Меѓутоа, ако вашите симптоми се сериозни и не поминуваат, 
можеби ќе ви треба упат за преглед на специјалист. 
 

Враќање во нормален живот 
Getting back to normal life 

Вообичаено е после мозочниот удар да имате тешкотии со секојдневните активноти, 
како облекување, готвење, пазарење, хоби и вработување. Терапевтот за повторно 
оспособување може да ви помогне со: 
• Совет за тоа како да ги правите работите на безбеден начин 
• Како да користите специјални помагала 
• Ќе организира да се адаптираат одредени места во вашиот дом за да ви биде 
полерсно да продолжите колку што е можно со нормален живот. 
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А рехабилитација? 
What about rehabilitation? 

Степенот на рехабилитација што ќе ви треба ќе зависи од сериозноста на вашиот 
мозочен удар. Секој е различен и специјалистот за рехабилитација ќе реши дали ќе 
ви користи да останете во болница додека трае рехабилитацијата. 
 

Дали ќе можам да возам после мозочен удар? 
Can I drive after a stroke? 

Мозочниот удар може влијае врз вашата способност да управувате со моторно 
возило. Вашиот терапевт за повторно оспособување ќе разговара со вас за тоа и ќе 
ви каже што треба да направите за да сте сигурни дека е безбедно да возите. 
Потребно е медоцинско уверение од лекарот кој што ве лечи и уверение од 
државната служба за возачи дека можете да возите. Ако не го направите тоа и 
имате сообраќајна незгода, вашето осигурување може да биде неважечко. 
 
Како да спречам да се повтори мозочниот удар или минливиот исхемичен напад? 
Hoe do I prevent further stroke or TIA? 
Многу луѓе се во опасност да добијат мозочен удар заради неколку фактори на 
ризик. За жал, некои од овие фактори на ризик не можат да се контролираат. 
• Секој на секоја возраст може да добие мозочен удар, иако се знае дека 
ризикот се зголемува со годините. 
• И мажите и жените добиваат мозочен удар. Кај мажите тој ризик е малку 
поголем, иако бројот на случаи на мозочен удар е поголем кај жените заради 
нивниот подолг животен век. 
• Ако во вашето семејство имало имало историја на мозочни удари или 
минливи исхемични напади, тоа може да ги зголеми шансите за мозочен удар. 
• Претходна историја на мозочен удар или минлив исхеничен напад ве 
изложува на ризик повторно да добиете удар. 
 
Некои фактори на ризик можат да се намалат или да се избегнат со промена на 
стилот на живеење и/или лечење. Тука можат да се вклучат: 
• Придржување на советите за здрав стил на живеење (совети за вашата 
исхрана, остварување на задоволителна килажа, редовни вежби, откажување од 
пушење и намалување на алкохолот и солта). 
• Контрола на крвниот притисок во рамките на безбедните граници. За тоа 
можете да побарате лекови. 
• Ако сте дијабетичар, да преземете чекори за да го контролирате нивото на 
шеќер во крвта. 
• Лекови за намалување на ризикот од формирање згрушена крв и 
конторлирање на абнормалниот ритам на срцето 
• Лекови за да се намали холестеролот во крвта. 
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За да се спречи да дојде до нов мозочен удар, многу е важно да продолжите со овие 
мерки до крајот на животот. Никогаш не прекинувајте со примањето на лекови без 
најпрво да разговарате со докторот 
 

Групи за поддршка 
Support groups 

Мозочниот удар не ве погодува само вас туку и целото ваше семејство, луѓето кои 
ве негуваат и пријателите. Вие и вашите негуватели можете да добиете повеќе 
информации и поддршка на одредени јазици од организациите наведени подолу. 
 
Multicultural Carers Support Program 
Ph: (02) 9567 0933 
 
Stroke Recovery Association 
Ph: (02) 9550 0594 
 
 
 
 
 
  




