WAŻNY TEMAT

UDAR MÓZGU JAK ROZPOZNAĆ?
Udar mózgu jest powszechną chorobą i jedną z najczęstszych przyczyn trwałej niepełnosprawności i zgonu z powodów sercowo naczyniowych. Występuje we wszystkich grupach
wiekowych, z czego najbardziej narażone są osoby starsze, po 65 roku życia, z wieloma chorobami współistniejącymi. Ze względu na współczesne szybkie tempo życia, przewlekły stres,
nadużywanie alkoholu czy palenie tytoniu, zauważa się również tendencję do obniżającego
się wieku zachorowania na udar mózgu. Te niekorzystne warunki stylu życia i starzenie
się społeczeństwa przyczyniają się do wysokiego wskaźnika zachorowania i śmiertelności
w przebiegu udaru mózgu w populacji osób dorosłych. W Polsce liczba osób dotkniętych
ostrymi incydentami mózgowo-naczyniowymi może sięgać nawet 90 000 chorych rocznie.
W wyniku udaru prawie ⅓ chorych umiera w ciągu roku od momentu zachorowania, a reszta
pacjentów bardzo często pozostaje z niepełnosprawnościami i dolegliwościami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji i pomocy w codziennych czynnościach.

OBJAWY
W przypadku ostrej fazy udaru mózgu
najistotniejszym elementem jest czas
od momentu wystąpienia pierwszych
objawów do wdrożenia leczenia. Uniknięcie zbędnych opóźnień i szybkie
przekazanie pacjenta do wykwalifikowanego personelu medycznego
znacznie zwiększa szansę przeżycia
i zmniejsza ryzyko późniejszego kalectwa. Niestety brak świadomości
pacjentów jakie objawy świadczą
o udarze mózgu zdecydowanie pogarsza rokowania i utrudnia udzielenie
odpowiedniej pomocy. Jak w takim
razie rozpoznać objawy udaru mózgu?
Na co zwrócić uwagę i dlaczego należy reagować jak najszybciej zamiast
czekać na samoistne ustąpienie dolegliwości?
Bezpośrednią przyczyną udaru mózgu jest ostra niewydolność krążenia mózgowego. Najczęściej jest ona
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skutkiem niedokrwienia, czyli nagłego
przerwania dopływu krwi do mózgu,
choć również powszechną przyczyną
może być krwotok w obrębie mózgowia. Udar mózgu objawia się zaburzeniami czynności mózgu o charakterze
ogniskowym, czyli związanych lokalizacyjnie z konkretnymi obszarami
mózgu lub uogólnionym z współistniejącymi zaburzeniami przytomności.

•

zatorem sercowopochodnym,
gdzie powstała wewnątrz serca
skrzeplina nagle odrywa się i dostaje się do naczyń w obrębie mózgu
powodując jej zatkanie i przerwanie
dopływu krwi do mózgu,

•

patologią dużych naczyń zewnątrzczaszkowych, w których najczęściej
obserwuje się zmiany miażdżycowe
powodujące zwężenie światła naczyń i utrudniony przepływ krwi lub
jego przerwanie na skutek zamknięcia tętnicy zewnątrzczaszkowej,

•

mikroangiopatią mózgową (chorobą małych naczyń), czyli uszkodzeniem naczyń biegnących między
dużymi tętnicami mózgu, które
powodują występowanie małych
(mikro) udarów często niedających
wyraźnych objawów klinicznych.
Miażdżyca, nadciśnienie tętnicze
czy cukrzyca mogą prowadzić do

NIEDOKRWIENNY UDAR MÓZGU
Stanowi większość przypadków udarów, nawet ok. 85%. Przyczyną jest
niedokrwienie, czyli nagłe przerwanie
dopływu krwi do mózgu na skutek zwężenia czy zamknięcia się światła tętnicy
wewnątrzmózgowej lub naczynia doprowadzającego krew do mózgu. Zamknięcie bądź zwężenie światła naczyń
wewnątrz mózgu może doprowadzić
do pojedynczego lub mnogich udarów
mózgu. Powodowany jest najczęściej:

WAŻNY TEMAT

(twarz)

rozwoju schorzenia, a w konsekwencji powodować zaburzenia
neurologiczne lub być bezpośrednią przyczyną udaru mózgu.
W zależności od obszaru mózgu dotkniętego udarem objawy mogą się
różnić, jednak kilka cech klinicznych
pozostaje wspólnych dla tego rodzaju
udaru.
Jak rozpoznać? Chory najczęściej pozostaje przytomny. Obserwuje się
narastanie niedowładu połowiczego
(jednej strony ciała), zaburzeń mowy,
równowagi i postawy ciała (pacjent nie
jest w stanie samodzielnie wstać, usiąść
czy chodzić).

UDAR KRWOTOCZNY
Występuje znacznie rzadziej (u 15% chorych), jednak ma zdecydowanie gwałtowniejszy przebieg. Następuje na skutek rozerwania naczynia mózgowego,
powodując wynaczynienie, „rozlanie”
krwi w obrębie mózgowia.
Jak rozpoznać? Udar krwotoczny często
poprzedzony jest silnym bólem głowy

(ręka)

i wymiotami. Chory jest w stanie ogólnie
ciężkim z obserwowanymi zaburzeniami przytomności lub całkowitą utratą
przytomności w odróżnieniu od udaru
niedokrwiennego. Od momentu wystąpienia następuje niedowład jednej
strony ciała o znacznym stopniu nasilenia, na granicy z porażeniem.

(mowa)

czy nieudana próba jego uniesienia
i uśmiechnięcia się może świadczyć
o udarze.

•

A (ang. Arm weakness – osłabienie
kończyny górnej) – następnie chorą
osobę należy poprosić o uniesienie
obu ramion i wyciągnięcie ich do
przodu. Nagłe osłabienie mięśni na
skutek niedowładu lub porażenia
w trakcie udaru niestety uniemożliwi wykonanie tej czynności.

•

S (ang. Speech difficulty – zaburzenia
mowy) – kolejną prośbą skierowaną
do osoby z podejrzeniem udaru
powinno być wypowiedzenie lub
powtórzenie prostego zdania np.:
„dzisiaj jest piątek”. Trudności w rozumieniu i bełkotliwa mowa są charakterystycznymi objawami udaru.

•

T (ang. Time to call 911 – czas
powiadomić służby ratownicze)
– w przypadku zaobserwowania
któregokolwiek z powyższych objawów konieczne jest jak najszybsze
wezwanie pogotowia ratunkowego.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
UDARU
Amerykańskie Stowarzyszenie Udarowe
(ang. American Stroke Association, ASA)
stworzyło narzędzie ułatwiające rozpoznanie i zapamiętanie objawów udaru mózgu.
Akronim FAST obejmuje cztery najważniejsze kroki w identyfikacji udaru mózgu:

•

F (ang. Face dropping – asymetria
twarzy) – w pierwszej kolejności
należy poprosić osobę, u której
podejrzewamy wystąpienie udaru
o uśmiechnięcie się. Wśród chorych
najczęściej obserwuje się niedowład lub porażenie połowicze jednej strony ciała, tj.: nagłe uczucie
drętwienia twarzy, kończyn, osłabienie siły mięśniowej twarzy i jej
asymetria. Opadnięcie kącika ust

(czas)
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WAŻNY TEMAT
W przypadku ostrej fazy udaru mózgu
najistotniejszym elementem jest czas od momentu
wystąpienia pierwszych objawów do wdrożenia
leczenia. Uniknięcie zbędnych opóźnień i szybkie
przekazanie pacjenta do wykwalifikowanego
personelu medycznego znacznie zwiększa
szansę przeżycia i zmniejsza ryzyko późniejszego
kalectwa. Niestety brak świadomości pacjentów
jakie objawy świadczą o udarze mózgu
zdecydowanie pogarsza rokowania i utrudnia
udzielenie odpowiedniej pomocy.
W przebiegu udaru mózgu występują
także zaburzenia widzenia w postaci
zaburzeń ruchu gałek ocznych czy zaniewidzenia jednoocznego. Wszystkie
wymienione objawy mają charakter nagły i nie należy ich nigdy bagatelizować.
Mogą one świadczyć o przejściowym
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ataku niedokrwiennym (transient ischemic attack – TIA), który zapowiada udar.
Według definicji Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) czas ich trwania jest nie
dłuższy niż 24 godziny, ale tak naprawdę
czasami jest to zaledwie kilka–kilkanaście minut czy godzin, po czym samoist-

nie ustępują. Następnym razem z bardzo
dużym prawdopodobieństwem pojawią
się one już o dużo większym nasileniu,
zagrażając tym samym bezpośrednio
życiu pacjenta.

„CZAS TO MÓZG” - PIERWSZA
POMOC W PRZYPADKU ROZPOZNANIA UDARU
W przypadku udaru tzw. „złota godzina
udarowa” wynosi 3 godziny. Znajomość
objawów udaru z pewnością przyczyni
się do podjęcia szybkiej reakcji i wezwania fachowego personelu medycznego.
Po natychmiastowym wezwaniu służb
ratowniczych i podczas oczekiwania
na pomoc należy pamiętać, żeby cały
czas monitorować oddech chorego. Jeśli
chory straci przytomność, należy ułożyć
go w pozycji bezpiecznej. Gdy zauważymy, że chory nie oddycha konieczne
jest rozpoczęcie resuscytacji. Jak już
wspomniano w czasie nie dłuższym niż
3 godziny pacjent powinien

Termometr
bezkontaktowy

NC

200

Automatyczny pomiar z kontrolą odległości
Wielofunkcyjny (temperatura ciała, obiektu i

INHALATOR
MEMBRANOWY

NEB500

Technologia MESH
Wielkość cząsteczki: MMAD 3,6 μm
Cichy, kompaktowy, lekki i przenośny
Akumulator i zasilacz w zestawie

otoczenia)
Testowany klinicznie

Inhalator
kompresorowy

NEB 210
Tempo nebulizacji: 0,40 ml / min
Rozmiar cząstek: 2,08 μm (MMAD)
Frakcja respirabilna: 95,8% FPF

CIŚNIENIOMIERZ
AUTOMATYCZNY

BP100

Wykrywanie arytmii serca
Pamięć 120 wyników dla 2 użytkowników
Prosty i wygodny w obsłudze
Duży, czytelny wyświetlacz
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Według aktualnych statystyk rocznie na
świecie na udar mózgu zapada 15 mln osób,
z czego ok. 5 mln umiera. Choroba ta zajmuje
trzecią pozycję (po schorzeniach układu
krążenia i nowotworach) wśród przyczyn
zgonów. Dodatkowo jest najczęstszą
przyczyną długotrwałej niepełnosprawności
wśród osób dorosłych.
zostać przetransportowany do szpitala.
Tam zostanie podjęte leczenie trombolityczne - farmakologiczne lub mechaniczne pozbycie się skrzepliny, która
spowodowała udar mózgu (w przypadku udaru niedokrwiennego). Dlaczego
czas ma jeszcze tak istotne znaczenie?
Im szybciej od momentu wystąpienia
pierwszych objawów zostanie wdrożone
leczenie, tym większe szanse na zminimalizowanie ogniska niedokrwienia,
a tym samym zmniejszenia ciężkości
skutków po udarze. W mózgu, w momencie niedokrwienia i zaprzestania
dostarczania niezbędnych składników
odżywczych i tlenu, w bardzo szybkim
tempie dochodzi do martwicy. Skutkiem
tego jest szereg zaburzeń poudarowych
zostawiających trwały ślad w postaci
różnie objawiających się niepełnosprawności. Wśród pacjentów najczęściej występuje niesprawność ruchowa,
zaburzenia czucia, zaburzenia mowy

SAL EMS FACTITIUM

tabletki musujące, 450 mg

(wypowiadania się, rozumienia mowy)
i widzenia, utrudnione połykanie oraz
trudności w wykonywaniu wcześniej
wyuczonych i często powtarzanych
ruchów i gestów. Mogą również wystąpić zaburzenia funkcji poznawczych
objawiających się dezorientacją czasowo-przestrzenną i zaburzenia pamięci.

LECZENIE
Rehabilitację rozpoczyna się już od
1-2 dnia po hospitalizacji na oddziale
udarowym dysponującym zespołem
wyspecjalizowanych pracowników
medycznych. Obejmuje ona opiekę
fizjoterapeuty, logopedy, terapię zajęciową, neuropsychoterapię oraz opiekę
pielęgniarską. Nasz mózg posiada na
szczęście jedną, bardzo istotną cechę
– plastyczność. To właśnie ona ma kluczowe znaczenie podczas długotrwałej
rehabilitacji. Umożliwia tworzenie nowych, alternatywnych połączeń neuro-

nowych przyczyniając się tym samym
do poprawy jego działania i odzyskania sprawności przez pacjentów. Nawet chorzy z poważnymi deficytami
na skutek udaru mogą odnieść korzyści
w zakresie poprawy funkcji mózgu, co
znacznie polepszy jakość ich życia.

STATYSTYKI I PROFILAKTYKA
Według aktualnych statystyk rocznie na
świecie na udar mózgu zapada 15 mln
osób, z czego ok. 5 mln umiera. Choroba
ta zajmuje trzecią pozycję (po schorzeniach układu krążenia i nowotworach)
wśród przyczyn zgonów. Dodatkowo
jest najczęstszą przyczyną długotrwałej niepełnosprawności wśród osób
dorosłych. Pamiętajmy, że większość
czynników ryzyka udaru można modyfikować zarówno przez farmakoterapię
oraz styl życia. Wśród chorób sprzyjających rozwinięciu się udaru wymienia się
przede wszystkim nadciśnienie tętnicze,
choroby serca, cukrzycę, dyslipidemie
i zaburzenia krzepnięcia. Palenie tytoniu, wzmożone spożycie alkoholu, niski
poziom aktywności fizycznej i otyłość
również bezpośrednio wpływają na
podwyższenie ryzyka jego wystąpienia. Nie lekceważmy zatem żadnych
objawów, nawet z pozoru błahych, bo
mogą one zdecydować o naszym życiu.
KARINA KORDALEWSKA
Pracownik Apteki

Dostępne opakowania: 40 tabletek musujących
Sztuczna sól emska ma działanie wykrztuśne i alkalizujące. Zawiera mieszaninę soli alkalicznych pobudzających wydzielenie śluzu
w drogach oddechowych. Zawarty w leku wodorowęglan sodu alkalizuje wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia
odkrztuszanie. Wskazania: leczenie pomocnicze w: stanach zapalnych dróg oddechowych, astmie oskrzelowej. Przeciwwskazania: Nie
należy stosować Sal Ems Factitium w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, gruźlicy, krztuśca, zapalenia opłucnej.
Dawkowanie: Doustnie: rozpuścić od 1 do 2 tabletek w połowie lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub przegotowanej,
ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę po jedzeniu. Skład: 1 tabletka musująca zawiera: Substancja czynna: sztuczna sól emska 450 mg, w tym:
wodorowęglan sodu 318,150 mg, bromek sodu 0,045 mg, bezwodny fosforan sodu 0,225 mg, chlorek sodu 121,500 mg, bezwodny siarczan
sodu 4,050 mg, siarczan potasu 6,030 mg. Substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, wodorowęglan sodu, benzoesan sodu, kwas winowy.
W tym jony: Na+ 213 mg, K+ 3 mg, SO42- 6 mg, Cl- 7,5 mg, CO32- 408 mg, HPO42- 150 μg, Br - 35 μg. Roztwór 4,5 g proszku sztucznej soli emskiej
(10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu wody emskiej naturalnej. Należy przechowywać w miejscu niedostępnym
i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać szczelnie zamknięty pojemnik w celu ochrony przed wilgocią. Nie należy stosować leku Sal Ems
Factitium po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Pozwolenie nr R/2025. Data wydania pierwszego pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu: 10 czerwca 1967 r. Data przedłużenia pozwolenia: 17 września 2008 r. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189, 61-341 Poznań. Kategoria dostępności leku: lek OTC dostępny w aptekach. To
jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku
wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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