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Udar mózgu stanowi st

Najczęściej powodowany
współistniejące choroby: nadciśnienie, cukrzycę, 
choroby serca.  Chory po przebytym udarze 

mózgu znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia ponownie 
udaru niedokrwiennego czy krwotocznego mózgu. Powinien objęty być 
szczególną profilaktyką.  W dobie zagrożenia zakażeniem 
u osób po udarze mózgu, najczęściej obciążonych współistniejącymi 
chorobami  ryzyko powikłań jest znacznie większe.  

Jak zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem osób po przebytym 
udarze? 

 

*
• ogranicz kontakty osoby po udarze z innymi osobami ale także 

ogranicz swoje kontakty!

*
• kontroluj ciśnienie krwi, poziom glukozy, temperaturę ciała, 

zapisuj dane w notesie!

*
• obserwuj czy nie pogorszył się kontakt z chorym!

                           afalog.pl  

stanowi stan zagrożenia życia. 

powodowany jest przez 
współistniejące choroby: nadciśnienie, cukrzycę, 
choroby serca.  Chory po przebytym udarze 

mózgu znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia ponownie 
tocznego mózgu. Powinien objęty być 

szczególną profilaktyką.  W dobie zagrożenia zakażeniem koronawirusem 
u osób po udarze mózgu, najczęściej obciążonych współistniejącymi 

 

wirusem osób po przebytym 
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Hospitalizacja  
W przypadku konieczności hospitalizacji osoby
kilka ważnych informacji dla personelu medycznego, z którym chory 
będzie miał styczność.   

Pamiętaj, że obecnie z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem 
szpitale są zamknięte dla odwiedzających i nie będziesz miał dostępu 
do osoby bliskiej z afazją.  

Wytłumacz - w miarę możliwości
wstrzymane i że będziesz czekał 
taka możliwość nie zapomnij o zostawieniu osobie hospitalizowanej 
komórki, ładowarki, okularów, protezy i aparatu słuchowego.

Poinformuj personel pisemnie o tym, w jaki sposób 
funkcjonował przed obecną hospitalizacją:

•czy chory rozumie sens zadawanych pytań?
•czy współpracuje?

rozumienie

•w jaki sposób komunikuje swoje potrzeby?
•czy wypowiada zdania czy pojedyncze słowa?

mówienie

•czy ma trudności z połykaniem płynów?
•czy prawidłowo połyka pokarmy stałe?

połykanie

•w jaki sposób chory porusza się po domu?
•w jakim zakresie był osobą samodzielną?

samodzielność

ogranicz kontakty osoby po udarze z innymi osobami ale także 

kontroluj ciśnienie krwi, poziom glukozy, temperaturę ciała, 

obserwuj czy nie pogorszył się kontakt z chorym!
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W przypadku konieczności hospitalizacji osoby z afazją,  przygotuj 
kilka ważnych informacji dla personelu medycznego, z którym chory 

Pamiętaj, że obecnie z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem 
szpitale są zamknięte dla odwiedzających i nie będziesz miał dostępu 

w miarę możliwości - osobie z afazją, że odwiedziny są 
wstrzymane i że będziesz czekał jej na powrót  do domu. Jeżeli jest 

zostawieniu osobie hospitalizowanej 
komórki, ładowarki, okularów, protezy i aparatu słuchowego. 

j personel pisemnie o tym, w jaki sposób chory z afazją 
funkcjonował przed obecną hospitalizacją: 

 

czy chory rozumie sens zadawanych pytań?
czy współpracuje?

w jaki sposób komunikuje swoje potrzeby?
czy wypowiada zdania czy pojedyncze słowa?

czy ma trudności z połykaniem płynów?
czy prawidłowo połyka pokarmy stałe?

w jaki sposób chory porusza się po domu?
w jakim zakresie był osobą samodzielną?


