
Имали сте лакшу повреду мозга, која се често зове и потрес мозга.
Већина људи ће се потпуно опоравити. Већ након неколико дана требали бисте 
почети да се осећате боље, а након неколико недеља сасвим нормално. У веома 
малом броју случајева могу да се развију озбиљне компликације у првих 24 сата 
након повреде.

Ако ви или Ваш неговатељ приметите ма и један од ових симптома, одмах отиђите код свог локалног 
лекара или у хитну помоћ при болници, или назовите три нуле (000):

Савети при отпуштању из болнице након лакше повреде 
мозга (за одрасле)

Знаци упозорења: прва 24 сата након повреде

Да ли смем да спавам?

Побрините се да 
идете кући под 
бригом одрасле 
особе.

• ако се онесвестите или ако имате напад
падавице

• ако не можете да мрдате неким деловима тела
• ако постанете неспретни
• ако имате замагљен вид или неразговетно

говорите
• ако Вам из ушију или носа цури нека течност или

крв
• ако сте изгубили слух
• ако сте повраћали више од два пута

• ако се осећате слаби или поспани
• ако не можете да се пробудите
• ако се чудно понашате, бесмислено причате
• ако имате сталну јаку главобољу или све већу

главобољу
• aко не можете да се сетите нових догађаја, да

препознате људе или места

Да. Можете слободно да спавате, али треба да будете под бригом одрасле особе у првих 24 сата. 
По потреби, можда ће Ваш доктор саветовати да Вас пробуде и провере да ли је све у реду.

   Отиђите код свог лекара:
• ако осетите и једно од знакова упозорења
• aко Вас симптоми забрињавају
• ако желите да поново играте контактне спортове
• ако пијете неке друге лекове
• ако се питате да ли можете поново да возите ауто или да управљате машинеријом
• ако имате брига око повратка на посао или студије
• ако су Ваша породица или пријатељи забринути за Вас.

Уобичајени симптоми након лакше повреде мозга: 

Спавање

Потешкоће са спавањем
Превише спавате
Недовољно спавате
Већи умор и недостатак енергије

Расположење/понашање

Губите живце
Лако се нанервирате
Осећате тескобу или стрес
Више сте осећајни или тужни 

Ако Вам се појаве ови симптоми, Ваш лекар може да их надзире.

Запамтите, већина људи ће се потпуно опоравити у року од неколико дана или недеља.

Физички

Лакше главобоље (које никако да прођу)
Осећање вртоглавице или мучнине, без поврачања 
(мучнина)
Појаћана осетљивост на буку или светлост
Проблеми с равнотежом

Размишљање/памћење

Потешкоће у концентрацији и пажњи
Потешкоће с памћењем или заборавност
Збуњеност или ‘магловито размишљање’
Потешкоће с решавањем проблема и доношењем одлука
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Одрицање од одговорности: Ова здравствена информација служи само за опште информисање. Увек се посаветујте са својим 
лекаром или другим здравственим стучњацима да бисте били сигурни да ова информација важи и за Вас.

Препоруке при отпуштању из болнице

Адаптирано из чланка “Савети при отпуштању из болнице након лакше повреде мозга” од доктора Данкана Рида (Dr Duncan Reed) (2007), дикректора Оделења за трауме 
Болнице у Госфорду. Институт Новог Јужног Велса за лечење траума и повреда. 

Прве 4 недеље након повреде

Одмор/спавање

За првих 24 сата осигурајте да будете под надзором одговорне одрасле особе. По 
потреби, можда ће Ваш доктор саветовати да Вас пробуде и провере да ли је све у 
реду.
Важно је да се довољно наспавате и ментално одморите, како би Ваш мозак имао 
времена да се опорави. 

Узмите парацетамол или парацетамол /кодеин за главобољу. 
Немојте да пијете аспирин или лек против болова који је уједно и против упале, као 
што је ибупрофен или напроксен (NSAIDи).

Олакшање за 
болове

Немојте да возите или да управљате машинеријом најмање 24 сата. 
Не смете да возите или да управљате машинеријом док се не будете пуно боље 
осећали и док не будете могли да се добро концентришете. 
Поразговарајте са својим лекаром ако нисте сигурни.

Немојте да пијете алкохол или таблете за спавање, или да узимате рекреационе 
дроге 48 сати. Од свих тих ствари бисте се много горе осећали. То би такође отежало 
другим људима да знају како повреда утиче на Вас. 
Ако пијете лекове које Вам је преписао Ваш лекар, немојте престати да их пијете, 
осим ако Вам то неки доктор не каже.

Немојте да играте спорт или да радите напорне физичке активности 48 сати, и све док 
не будете без икаквих симптома.
Опасно је за мозак да се поново повреди, ако се још није ни опоравио од прве 
повреде. Попричајте се својим лекаром о постепеном повратку спортовима и 
физичким активностима. Ако нисте сигурни, ‘седите и чекајте’. 

Можда ћете морати да узмете слободног времена од рада или студија ако имате 
потешкоћа са концентрацијом или памћењем. Свако је другачији. 
Попричајте о томе са својим лекаром и послодавцем/шефом.

Понекад симптоми, као што су слаби живци или тескоба, могу да утичу на Ваше 
односе са породицом и пријатељима. Попричајте са својим лекаром ако Ви, Ваша 
породица или пријатељи имате неких брига.

Посао/студирање

Вожња

Спортови

Алкохол/дроге
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