
Вие имавте мала повреда на мозокот која често се нарекува потрес на мозокот.
Мнозинството луѓе целосно ќе закрепнат. Ќе треба да почнете да се чувствувате 
подобро за неколку дена и да се чувствувате нормално за неколку недели. Во 
многу мал број случаи сериозни компликации може да се појават во првите 24 
часа по повредата. 

Ако вие или вашиот негувател/негувателка забележите кој и да е од следниве симптоми, веднаш 
отидете кај вашиот доктор или во болница во одделението за итни случаи (emergency) или 
телефонирајте на три нули (000): 

Совети при отпуштање од болница по мала повреда на 
мозокот (за возрасни)

Знакови на предупредување: првите 24 часа по повредата

Дали може да спијам?

Обезбедете дека 
кога ќе дојдете дома 
за вас ќе се грижи 
возрасно лице.

• паѓате во бесознание, губите свест или имате
„тикови“

• не можете да движите делови од телото
• несмасност
• не гледате чисто или не зборувате јасно
• од носот или ушето ви излегува течност или крв
• не слушате добро
• сте повраќале повеќе од двапати

• се чувствувате слаби или сонливи
• не можете да се разбудите
• се однесувате чудно, зборувате „без врска“
• имате постојана силна главоболка или

главоболка која се засилува
• не памтите скорешни настани, не препознавате

луѓе или места

Да. Може да спиете, но првите 24 часа за вас мора да се грижи возрасно лице. Ако е потребно, вашиот 
доктор може да препорача да ве разбудуваат и проверуваат.

   Отидете кај вашиот доктор ако: 
• почувстувате кој и да е од знаковите на предупредување
• ве загрижува некој од вашите симптоми
• сакате пак да се занимавате со некој контактен спорт
• земате некои други лекови
• се прашувате дали може пак да возите или да ракувате со машини
• ве загрижува враќањето на работа или учење
• семејството и пријателите се загрижени за вас.

Вообичаени симптоми по мала повреда на мозокот: 

Спиење

Проблеми со спиењето
Премногу спиење
Недоволно спиење
Чувство на поголема измореност и немање сила

Расположение/однесување

Губење „нерви“
Лесно станувате вознемирени
Се чувствувате изнервирани или под стрес 
Сте станале почувствителни или тажни 

Ако почувствувате кој и да е од следниве симптоми, вашиот доктор може да ги надгледува наместо вас. 

Запомнете, мнозинството луѓе целосно ќе закрепнат по неколку дена или недели. 

Физички

Слаба главоболка (што не поминува)
Се чувствувате зашеметени или ви се лоши без да 
повраќате (мачнина) 
Поголема чувствителност на бучава или светлина 
Проблеми со рамнотежата

Размислување/памтење 

Тешко ви е да се концентрирате или да посветите 
внимание 
Проблеми со памтењето или заборавеност
Чувство на „матна глава“ 
Проблеми со решавање проблеми и донесување одлуки 

Macedonian



Ограничување на одговорноста: Овие здравствени информации се само за општо запознавање. Секогаш консултирајте се со 
вашиот доктор или со други здравствени лица за да проверите дали овие информации се соодветни за вас.

Препораки за отпуштање од болница

Адаптирано од “Совети при отпуштање од болница по мала повреда на мозокот” од Dr Duncan Reed (2007), Director of Trauma, Gosford Hospital. NSW Institute of Trauma and 
Injury Management.

Првите 4 недели по повредата

Одмор/спиење

Обезбедете во првите 24 часа за вас да се грижи одговорно возрасно лице. Ако е 
потребно, вашиот доктор може да препорача да ве разбудуваат и проверуваат. 
Важно е да имате доволно сон и ментален одмор за да му овозможите на мозокот да 
закрепне. 

Против главоболка користете парацетамол или парацетамол/кодеин. 
Не користете аспирин или антиинфламаторни лекови против болки како што се 
ибупрофен или напроксин (NSAIDs).

Лекови против 
болки

Не возете и не ракувајте со машини најмалку 24 часа. 
Не треба да возите или да ракувате со машини сé додека не се чувствувате многу 
подобро и можете добро да се концентрирате. 
Разговарајте со вашиот доктор ако не сте сигурни.

Не пијте алкохол и не земајте таблети за спиење или дроги за рекреација 48 часа. 
Сите тие може да направат да се чувствувате многу полошо. Тие исто така може да 
направат на други луѓе да им е тешко да видат дали повредата влијае врз вас или не. 
Ако земате лекови кои ви ги препишал вашиот доктор, продолжете да ги земате ако 
докторот не ви рекол да ги запрете. 

Не се занимавајте со спорт и не правете напорни физички активности 48 часа сé 
додека имате кој и да е од симптомите. 
За мозокот е опасно пак да се повреди ако не закрепнал од првата повреда. 
Разговарајте со вашиот доктор за постепено враќање на занимавањето со спорт и со 
физички активности. Ако за нешто не сте сигурни, не го правете. 

Може да треба да земете отсуство од работа или учењето ако имате тешкотии со 
концентрацијата и памтењето. Секој е различен. 
Разговарајте за тоа со вашиот доктор и со вашиот работодавец/надзорник.

Вашите симптоми понекогаш може да влијаат на односите со семејството и 
пријателите - на пример, ако сте раздразливи или нервозни. Разговарајте со вашиот 
доктор ако нешто ве загрижува вас, вашето семејство или пријателите.

Работа/учење

Возење

Спорт

Пиење/дрога 
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