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Udar mózgu został włączony           
        do grupy chorób 

neurologicznych



18 mln osób rocznie18 mln osób rocznie

z których                   z których                   
     6 mln umiera     6 mln umiera

30 mln                      30 mln                      
żyje z objawami żyje z objawami 

niesprawności           niesprawności           
  po udarze  po udarze

Udar mózguUdar mózgu
8th World Stroke Conference, 20128th World Stroke Conference, 2012



▸ Wskażnik DALY (Disability adjusted life years) 
służy do pomiaru obciążenia chorobami oraz 
pozwala ocenić skutki chorób

▸ Wsk. DALY’s - najwyższy w chorobach mózgu, 
wyższy niż w chorobach układu krążenia i 
chorobach nowotworowych

▸ Wysokość wskażnika w chorobach mózgu 
generują w 50% udary mózgu, w 12% 
otępienie, w 10% depresja.



▸ Choroby naczyń                                                                                       
    1. miażdżyca – choroba dużych iśrednich tętnic (blaszki miażdżycowe),          
                                                                                  2. stwardnienie małych 
tętnic i tętniczek (szkliwienie, zwłóknienie)                                                    3. 
angiopatie genetycznie uwarunkowane (amyloidowa, MELAS, CADASIL)           
                                                                                                                               
                                           4. choroby naczyń zapalne (zab. 
autoimmunologiczne, infekcje),

     5. tętniaki i malformacje naczyniowe
▸ Choroby mózgu spowodowane zmianami w naczyniach 

domózgowych i wewnątrzmózgowych                                                  
        1. udary niedokrwienne,                                                                                
 2. udar niedokrwienne, otępienie, depresja, encefalopatie,                               
3. udary krwotoczne lub niedokrwienne, otępienie                                                
4. udary niedokrwienne                                                                                         
5. krwotoki śródmózgowe lub podpajęczynówkowe

▸ Naczyniopochodne uszkodzenie mózgu                           
  śmierć, nieprawność ruchowa, otępienie, depresja, padaczka



90 000 osób rocznie90 000 osób rocznie

z których                   z których                   
     32 000 umiera     32 000 umiera

40 000                      40 000                      
ma objawy znacznej ma objawy znacznej 
  niesprawności        niesprawności      

Udar mózguUdar mózgu
w Polsce 2016w Polsce 2016



Można zmniejszyć Można zmniejszyć 
ryzyko ryzyko 

występowaniawystępowania

Można leczyćMożna leczyć

Można Można 
przystosować przystosować 

pacjenta do życia w pacjenta do życia w 
społeczeństwiespołeczeństwie

                                                                      
                

Udar mózguUdar mózgu
8th World Stroke 8th World Stroke 
Conference, 2012Conference, 2012



▸ Standardy postępowania
▸ Sieć oddziałów udarowych                                      

        (1 ośrodek na 250 000 populacji) 
▸ Leczenie trombolityczne,  
▸ Centra Interwencyjnego Leczenia Udaru (1 

ośrodek n 1.5 mln – 2.0 mln)
▸ Oddziały Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziały 

Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej, 
Rehabilitacja w warunkach domowych



▸ Aspiryna   100 : 1

▸ Oddział Udarowy   20:1

▸ Tromboliza dożylna  7: 1

▸ Trombektomia mechaniczna 4: 1 



▸Wielospecjalistyczny zespół,  opracowane „ścieżki 
postępowania”                                                             - 
kompleksowa diagnostyla,                                                
                             - leczenie trombolityczne w UN,          
                                             - w ostrym okresie 
monitorowanie funkcji życiowych, zapobieganie i 
wczesne monitorowanie powikłań pozamózgowych          
                                                                           - 
wczesna kompleksowa rehabilitacja – funkcje ruchowe, 
funkcje poznawcze,                                                          
                                -  profilaktyka wtórna - 
zindywidualizowana  w zależności od rodzaju udaru

▸kompleksowa rehabilitacja poszpitalna,





▸ 2003 – pierwsza tromboliza, finansowana 
przez POLKARD

▸ Od 2009 roku procedura finansowana przez 
NFZ

▸ Odsetek chorych leczonych trombolitycznie w 
skali kraju                                                        
       - 2010 r.                      2.1%                     
      - 2012 r.                      5.1%                      
            - 2014 r.                      8.8%                
                    - 2015 r.                    10.2%



• Prospektywne badania populacyjne: Prospektywne badania populacyjne: 
– 1991-1992:1991-1992: Warszawski Rejestr Udarów (WSR) –  Warszawski Rejestr Udarów (WSR) – 

dzielnica Mokotów i Ursynów w Warszawie               dzielnica Mokotów i Ursynów w Warszawie               
                        (liczebność populacji 182 649),                         (liczebność populacji 182 649), 

– 2005-2006 2005-2006 – Europejski Rejestr Udarów - badanie – Europejski Rejestr Udarów - badanie 
dzielnica Ursynów w Warszawie                              dzielnica Ursynów w Warszawie                              
(liczebność populacji 127 735). (liczebność populacji 127 735). 



*



1991/92    2005-2006

% (95% CI) % (95% CI)

Ogółem 37 (32.1 - 39.2) 17.4 (11.4 – 25.0)*





– chorzy podsypiający/stupor                                                chorzy podsypiający/stupor                                                
    1991/92   ogółem 28.6%, wsk. śm 61.2% 1991/92   ogółem 28.6%, wsk. śm 61.2% 

        rok 2005   ogółem 11.4%, wsk. śm. 26%rok 2005   ogółem 11.4%, wsk. śm. 26%

– chorzy w śpiączce                                                               chorzy w śpiączce                                                               
      1991/92  ogółem 12.5%, wsk. śm.  92%                     1991/92  ogółem 12.5%, wsk. śm.  92%                     
                     2005  ogółem 13.6 %, wsk. śm. 44%                     2005  ogółem 13.6 %, wsk. śm. 44%













▸ natychmiastowa interwencja medyczna

 „Time lost is brain function lost”
„Czym większa strata czasu tym większe 

uszkodzenie mózgu”                                         
▸ diagnostyka i leczenie w warunkach szpitalnych w 

Oddziałach Udarowych integralnie i funkcjonalnie 
połączonych                                         z Oddziałem 

Neurologicznym



Niedokrwienie nieodwracalne
• zaburzenia dyfuzji
• obrzęk cytotoksyczny
• martwica

Penumbra
• zaburzenia perfuzji
• odwracalne niedokrwienie
• zachowana autoregulacja 

Oligemia
• łagodne  i odwracalne 
zaburzenia perfuzji

Mózgowy 
przepływ krwi

czas:       0              3 godz                       12 godz

oligemia

penumbra

martwica



Wahlgren et al. Lancet 2008;372:1303-1309.
Lees et al. Lancet 2010;375:1695-1703.

Ilość pacjentów konieczna do poddania leczeniu (Numbers needed to treat (NNT)) 
aby uzyskać wynik 0-1 w skali Rankin 0-1
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OTT, czas od pojawienia się pierwszych objawów 
 udaru  do podania leczenia ( nie od czasu 
przybycia do szpitala)



Szerokość okna terapeutycznego            
może być poszerzona                           

         przy wykorzystaniu 
odpowiednich badań 

neuroobrazowych



•Wintermark, AJNR 2005, 26:104 
•Meuli, Michel, Neurology 
2006, 68, 694

Kryteria rozpoznania udaru niedokrwiennego 
w badaniu perfuzji CT

MTT>145% strony przeciwnej

CBV < 2ml / 100g tkanki

ognisko martwicy

obszar odwracalnego
niedokrwienia

•Wintermark, Stroke 2006
130 pacjentów z ostrym 
udarem niedokrwiennym



DWI/PWI mismatch
Niezgodność rozmiaru zmian w badaniu perfuzyjnym i 
dyfuzyjnym MRI (DWI/PWI mismatch)

DWI PWI Ostateczne ognisko

Badanie w ostrej fazie udaru



▸ powstała sieć Oddziałów/Pododdziałów 
Udarowych – obecnie 174 ośrodki, czyli jeden na 
225 000 osób populacji, spodziewana liczba 
udarów 500 chorych,

▸ Zalecenia ekspertów – każdy chorych z udarem 
powinien być leczony w Oddz./Pododdz. 
Udarowym

▸ spadła o 50% śmiertelność 30 d, 3m i 12m,
▸ zmniejszył się odsetek osób z ciężką 

niesprawnością,
▸ zwiększył się odsetek osób kierowanych na 

rehabilitację



▸1/4 chorych leczonych poza Oddz./Pododdz. 
Udarowymi (mapy potrzeb w 2014 r – 23%)

▸przetrzymywanie chorych na SOR-ach

▸opóżnione wykonywanie badania TK,

▸brak anestezjologa w lokalizacji,



31



32



▸ Edukacja społeczna w zakresie czynników ryzyka, 
wzrost świadomości o konieczności natychmiastowej 
hospitalizacji,

▸ Transport do szpitala z Oddziałem Udarowym w trybie 
natychmiastowym,

▸ W Izbie Przyjęć lub w SOR-ze natychmiastowa ocena 
stanu klinicznego i neurologicznego, wykonanie badań 
laboratoryjnych i obrazowych (TK),

▸ Leczenie w Oddziale Udarowym, jeżeli nie ma  
przeciwskazań włączenie leczenia trombolitycznego u 
chorych z udarem niedokrwiennym,



• Włączenie rehabilitacji w ciągu 24 godz od Włączenie rehabilitacji w ciągu 24 godz od 
przyjęcia chorego do szpitalaprzyjęcia chorego do szpitala

• Rehabilitacja powinna obejmować (w Rehabilitacja powinna obejmować (w 
zaleznosci od stanu neurologicznego zaleznosci od stanu neurologicznego 
pacjenta) kinezyterapie, rehabilitacje mowy, pacjenta) kinezyterapie, rehabilitacje mowy, 
rehabilitacje funkcji poznawczychrehabilitacje funkcji poznawczych

• Kontynuacja ćwiczeń rehabilitacyjnych po Kontynuacja ćwiczeń rehabilitacyjnych po 
wypisaniu z Oddziału Udarowego – Oddziały wypisaniu z Oddziału Udarowego – Oddziały 
Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziały Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziały 
DzienneDzienne

• Przestrzeganie zasad profilaktyki wtórnejPrzestrzeganie zasad profilaktyki wtórnej



▸ Zasadniczy element prawidłowego 
postępowania

▸ Musi być zindywidualizowana
▸ Zalecenia profilaktyczne przy wypisie ze 

szpitala: Oddziału Udarowego
▸ Zalecenia powinny obejmować wszystkie 

konieczne procedury profilaktyki nie tylko 
farmakoterapię



- Tromboliza i.v. jest aktualnie podstawową metodą o 
udowodnionej skuteczności w poprawie stanu 
klinicznego chorych z udarem niedokrwiennym
 
- Okno terapeutyczne 4,5h,

 - Ograniczona skuteczność w przypadku skrzeplin 
długości >8mm – procedury wewnątrznaczyniowe

Blackham KA, J NeuroIntervent Surg 2012, 4:87-93



▸ Nowa skuteczna metoda leczenie chorych w 
ostrej (nadostrej) fazie udaru 
niedokrwiennego, którego przyczyną jest 
niedrożność tęnicy mózgowej środkowej 
(dużych tętnic wewnątrzmózgowych)
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