
Imate blagu ozljedu mozga, koja se često naziva potres mozga.
Većina ljudi će se potpuno oporaviti. Trebali biste se početi osjećati bolje za 
nekoliko dana, a vratiti se u normalno stanje za nekoliko tjedana. U vrlo malom 
broju slučajeva, do ozbiljnih komplikacija može doći u prva 24 sata nakon 
ozljede.

Ako vi ili vaš skrbnik primijetite bilo koji od ovih simptoma, idite odmah svom lokalnom liječniku, 
otiđite u bolnicu na hitni odjel ili nazovite broj 000:

Savjeti (za odrasle) kod otpuštanja u slučaju blage ozljede mozga 

Znaci upozorenja: prvih 24 nakon ozljede

Smijem li spavati?

Pobrinite se da ćete 
kod kuće imati odraslu 
osobu koja će se 
brinuti o vama.

• onesvijestili ste se ili vam pada mrak pred oči ili 
imate konvulzije

• ne možete pomicati neke dijelove tijela
• nespretnost
• zamagljen vid ili nerazgovijetan govor
• iz nosa ili uha vam curi tekućina ili krv
• izgubili ste sluh 
• povraćanje više od dva puta

• osjećaj slabosti i pospanosti 
• ne možete se probuditi
• ponašate se čudno, govorite stvari koje nemaju 

smisla  
• imate stalno jaku glavobolju ili glavobolju koja 

se pogoršava 
• ne možete se sjetiti nedavnih događaja, 

prepoznati ljudi ili mjesta  

Da. Smijete spavati, ali o vama se mora brinuti neka odrasla osoba u prvih 24 sata. Ako je potrebno, 
liječnik može dati savjet da vas se treba probuditi i provjeriti kako ste.

   Posavjetujte se s liječnikom ako:
   •  osjetite bilo koji od ovih znakova upozorenja
   •  zabrinuti ste za bilo koji od simptoma
   •  želite se vratiti kontaktnom sportu
   •  uzimate druge lijekove
   •  pitate se možete li ponovno voziti ili upravljati strojevima 
   •  zabrinuti ste kako ćete se vratiti na posao ili na studij
   •  obitelj i prijatelji su zabrinuti za vas.

Uobičajeni simptomi nakon blage ozljede mozga: 

Spavanje
Poteškoće sa spavanjem
Preveliko spavanje
Nedovoljno spavanje
Veći osjećaj umora i nedostatak energije

Raspoloženje/ponašanje
Lako se naljutite
Lako se nanervirate
Osjećaj napetosti ili stresa
Više ste emocionalni ili tužni

Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, vaš liječnik ih može pratiti.

Upamtite, većina ljudi će se potpuno oporaviti u roku od nekoliko dana ili tjedana.

Tjelesni
Blage glavobolje (koje ne prestaju)
Osjećaj vrtoglavice ili mučnine bez povraćanja 
Veća osjetljivost na buku i svjetlo 
Problemi s ravnotežom

Razmišljanje/pamćenje
Poteškoće s koncentriranjem i pozornošću
Poteškoće se pamćenjem ili zaboravnost
Osjećaj nejasnog ili ‘maglovitog razmišljanja’
Poteškoće u rješavanju problema i odlučivanju

Croatian



Odricanje odgovornosti: Ove zdravstvene informacije služe samo u svrhu općeg prosvjećivanja. Uvijek se konzultirajte s 
liječnikom ili s nekim drugim zdravstvenim stručnjakom kako biste bili sigurni da su ove informacije vama primjerene.

Preporuke kod otpuštanja

Adaptirano iz teksta “Mild Head Injury Discharge Advice” koji je napisao Dr Duncan Reed (2007), Direktor Odjela za traumu, Gosford Hospital. NSW Institute of Trauma and Injury 
Management.

Prva 4 tjedna nakon ozljede

Odmor/spavanje

U prvih 24 sata morate obvezno imati neku odraslu odgovornu osobu koja će se 
o vama brinuti. Ako je potrebno, liječnik može savjetovati da vas se probudi i
provjeri kako ste.
Važno je dovoljno se naspavati i mentalno odmoriti kako bi se mozak mogao 
oporaviti. 

Za glavobolju uzmite paracetamol ili paracetamol/kodein. 
Nemojte uzimati aspirin ili neki protuupalni analgetik kao što je ibuprofen ili 
naproxen (NSAIDs).

Sredstva protiv 
bolova

Nemojte voziti niti upravljati strojevima u prvih 24 sata. 
Ne biste smjeli voziti niti upravljati strojevima dok se ne budete osjećali puno bolje 
i mogli koncentrirati kako treba. 
Porazgovarajte sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Nemojte 48 sati piti alkohol, uzimati tablete za spavanje ili rekreacijske droge. 
Svaka od njih će učiniti da se osjećate gore. Od toga će također biti teže drugima 
zaključiti utječe li ozljeda na vas ili ne. 
Ako uzimate lijekove koje vam je propisao liječnik, nemojte ih prestati uzimati osim 
ako vam je to liječnik savjetovao.

Nemojte se 48 sati baviti sportom niti napornim tjelesnim aktivnostima i dok ne 
prestanu svi simptomi.
Za mozak je opasno da bude ponovno ozlijeđen ako se nije oporavio od prve 
ozljede. Porazgovarajte s liječnikom o postupnom povratku sportu i tjelesnim 
aktivnostima. Ako ste u nedoumici, ‘čekajte još malo’. 

Možda ćete morati uzeti slobodno vrijeme od posla ili studija ako imate problema s 
koncentriranjem ili pamćenjem. Svatko je drugačiji. 
O ovome porazgovarajte sa svojim liječnikom i poslodavcem /nadzornikom.

Simptomi ponekad mogu utjecati na vaš odnos s obitelji i prijateljima, kao što su 
česta ljutnja i anksioznost. Porazgovarajte s liječnikom ako ste zabrinuti vi, vaša 
obitelj ili prijatelji.

Rad/studij

Vožnja

Sport

Alkohol/droge

Odnosi s drugima
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