
Rozpoznaj udar  mózgu, wybierz 112 
natychmiast! Ponieważ

UTRATA CZASU = UTRATA KOMÓREK 
MÓZGOWYCH

Krzywe usta

Sparaliżowana ręka

Niewyraźna mowa 

Rozpoznaj udar mózgu  
(zawał mózgu, wylew krwi do mózgu) 
zadzwoń natychmiast!

W ciągu roku 41.000 osób po raz pierwszy 
zostaje dotknięte udarem mózgu. To jest 
więcej niż 100 osób na dzień. Udar mózgu jest 
najczestrzą przyczyną inwalidztwa w Holandii. 

Konsekwencje udaru  mózgu mogą zostać ogra-
niczone, jeśli ta osoba tak szybko, jak to możliwe 
otrzyma pomocy. 

Wiedz więc jak rozpoznać  udar mózgu i wybierz 
112 natychmiast.

Wyciśnij tą kartkę i włóż do portfela, tak aby 
zawsze udar  mózgu rozpoznać.

Herken een beroerte bel direct!

Per jaar worden 47.000 personen voor
het eerst getroffen door een beroerte.
Dat zijn  126 personen per dag!
Beroerte is de belangrijkste oorzaak
van invaliditeit in Nederland.

De gevolgen van een beroerte kunnen beperkt
blijven, mits de persoon zo snel mogelijk geholpen 
wordt.

Weet daarom hoe u een beroerte snel kunt
herkennen en dat u direct 112 moet bellen.

Druk het kaartje uit en stop het in uw portemonnee, 
zodat u een beroerte altijd weet te herkennen!

Herken een beroerte,
bel direct 112! Want

TIJDVERLIES = HERSENVERLIES

Arm
Verlamde arm 
en/of been?

Scheve mond?

Mond

Onduidelijke 
spraak?

Spraak



Tromboliza
Dla jednego z siedmiu pacjentów dotkniętych 
udarem mózgu konsekwencje moga być mini-
malne poprzez podanie trombolizy. Tromboliza 
polega na podaniu leków, które rozpuszczają 
zakrzepniętą krew i przywracają przepływ krwi w 
mózgu. Pomoc musi nastąpić jak najszybciej. Im 
szybciej tym lepiej, conajmniej w przeciągu 4,5 
godzin od pojawienia się objawów.

U 80 % pacjentów z udarem mózgu zakrzep 
zamknął dopływ krwi z tlenem do mózgu. 
Przed rozpoczęciem leczenia potrzebne jest wyko-
nanie tomografii komputerowej głowy, badania, 
które pokaże, czy wystąpił już uraz  mózgu.

Stroke Unit
Wszyscy pacjenci z  udarem mózgu będą przyjęci 
do szpitala na oddział “Stroke Unit”.
 Stroke Unit jest oddziałem specjalizującym się 
w opiece nad pacjentami z udarem  mózgu. 
Przyjęcie na powyżej wymieniony oddział jest 
istotne dla dobrego leczenia udaru  mózgu.
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Rozpoznaj udar  mózgu, wybierz 112 
natychmiast! Ponieważ

UTRATA CZASU = UTRATA KOMÓREK 
MÓZGOWYCH

Jeśli u kogoś widoczne są objawy  
udaru mózgu,  wybierz 112  
natychmiast!

Przy udarze mózgu liczy się każda 
minuta. Leczenie w ciągu pierwszych 
4,5 godzin od pojawienia się objawów, 
zwiększa szansę na regenerację usz-
kodzonych komórek mózgowych.

Więcej informacji znajdziesz na: 
www.hartstichting.nl;
lub zadzwoń na linię informacyjną: 
0900 – 3000 300 (lokalna taryfa)
pon – pt od 9.00 do 13.00


