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#ALERT UDAROWY
Jacek Rozenek i organizatorzy kampanii STOP UDAROM zachęcają Polaków
do przekazania wiadomości, która może uratować życie
Każdego roku udar mózgu zabija około 30 000 osób w naszym kraju. Wg statystyk jest trzecią, po
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niepełnosprawności Polaków po 40. roku życia. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu,
co oznacza, że każdego dnia choroba dotyka ponad 220 osób. Może wystąpić u każdego –
w każdym wieku, w każdym miejscu, w każdym czasie, także w dobie pandemii. Dlatego z okazji
Światowego Dnia Udaru Mózgu 2020, największe organizacje pacjenckie i towarzystwa naukowe,
działające w obszarze udaru mózgu, dzielą się z Polakami specjalną wiadomością pod hasłem
„ALERT UDAROWY” i zachęcają do jej przekazywania dalej z nadzieją, że jak najwięcej osób dowie
się, jakie są objawy udaru mózgu i jak trzeba zareagować kiedy się pojawią. W akcję edukacyjną po
raz kolejny zaangażował się aktor Jacek Rozenek, który w ubiegłym roku doznał udaru mózgu.
W tym roku do grona partnerów dołączyło także Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.
POZWÓL (SIĘ) URATOWAĆ!
Motto tegorocznej edycji „ALERTU UDAROWEGO” brzmi „Pozwól (się) uratować”. Organizatorzy
chcą zwrócić uwagę Polaków na to, że znajomość objawów udaru mózgu, niezwłoczne wezwanie
pogotowia ratunkowego i wiedza jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi dzwoniąc pod
numer 999 lub 112, może uratować życie nasze lub innej osoby, u której wystąpi udar mózgu.
- Natychmiastowe wezwanie pogotowania ratunkowego i udzielenie specjalistycznej pomocy ma
bezpośredni wpływ dalsze losy chorego. Im sprawniej przebiegnie wywiad medyczny podczas
wezwania, tym szybciej pacjent otrzyma pomoc. Podczas rozmowy, wzywający powinien uważnie
słuchać dyspozytora i postępować według jego wytycznych – od tego zależy cała akcja ratunkowa –
zwraca uwagę Ireneusz Szafraniec, Prezes Elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Ratowników Medycznych. – Ważne, by osoba wzywająca pomoc medyczną zgłosiła 3 podstawowe
informacje: jakie są objawy, kto potrzebuje pomocy, gdzie jest chory – dodaje.
- Udar mózgu przychodzi niespodziewanie. Nie da się na niego przygotować i w żadnym przypadku
nie wolno bagatelizować sygnałów, które mogą o nim informować – opowiada Jacek Rozenek,
aktor, który doznał udaru mózgu. – Miałem dużo szczęścia, że kogoś zupełnie obcego zaniepokoiło
moje zachowanie, że rozpoznał objawy i natychmiast wezwał karetkę. Zdecydowałem się
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zaangażować w akcję ”ALERT UDAROWY” właśnie dlatego, że sam doświadczyłem, jak istotna jest
uważna ocena i natychmiastowa reakcja. Poza tym na własnym przykładzie przekonałem się, ile
ciężkiej pracy trzeba włożyć w pokonywanie konsekwencji udaru mózgu – tłumaczy aktor.

ZAUWAŻYSZ OBJAWY – REAGUJ NATYCHMIAST!
- Poprzez „ALERT UDAROWY” zachęcamy Polaków, by zapamiętali podstawowe objawy udaru
mózgu, dzięki prostemu rozwinięciu akronimu słowa UDAR: U – utrudniona mowa, D – dłoń/ręka
opadająca, A – asymetria ust, R – reaguj natychmiast! Dzwoń na 112 lub 999! – mówi Sebastian
Szyper, Prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się wsparcie! – Wiadomość „ALERT UDAROWY”
przygotowaliśmy w tym roku w różnych formach: jako grafikę, którą można podzielić się np. poprzez
MMS czy media społecznościowe, a także w formie krótkich spotów video i audio. „ALERT UDAROWY”
będzie także zauważalny, dzięki grafice edukacyjnej zamieszczonej na budynkach w 3 miastach
w Polsce (przy ul. Sobieskiego 4 w Warszawie, Alei kard. Stefana Wyszyńskiego/ul. Kamiennej/Alei
Armii Krajowej w Bydgoszczy oraz przy ul. Henryka Sienkiewicza/Alei marsz. Józefa Piłsudskiego i ul.
Drewnowskiej w Łodzi). Wspólnie ze wszystkimi partnerami kampanii społecznej STOP UDAROM
serdecznie zapraszamy do zapoznania się i podzielenia „ALERTEM UDAROWYM”.
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PRZEKAŻ WIADOMOŚĆ, KTÓRA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE
- Zapraszamy wszystkich do przekazywania bliskim „ALERTU UDAROWEGO”, by ostrzeżenie
o groźnej chorobie jaką jest udar mózgu trafiło i zostało zapamiętane przez jak najwięcej osób. Liczy
się szybka reakcja. Jeśli chory trafi w odpowiednim momencie do szpitalnego oddziału udarowego,
ma szansę uniknąć poważnych konsekwencji choroby – wyjaśnia dr n. med. Włodzimierz Krzysztof
Dłużyński, Prezes Zarządu Fundacji Udaru Mózgu - Łagodzenie skutków udaru bywa trudne
i długotrwałe, wymaga od chorego dużo cierpliwości i samozaparcia. W powrocie do zdrowia wielkie
znaczenie ma rehabilitacja, jednak żeby w ogóle ją rozpocząć, niezbędna jest pomoc medyczna. Im
szybciej ona przyjdzie, od chwili rozpoznania objawów, tym większe są szanse na ograniczenie
niepełnosprawności chorego w przyszłości.
Więcej informacji o ALERCIE UDAROWYM (wiadomość w formie grafiki, spot audio, spot video i inne
materiały edukacyjne) można znaleźć na stronie kampanii społecznej STOP UDAROM www.stopudarom.pl i profilu FB-stop-udarom. #alertudarowy
***
ŚWIATOWY DZIEŃ UDARU MÓZGU obchodzony każdego roku w dniu 29 października, ustanowiony został przez Światową
Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) w celu budowania świadomości choroby, która jest trzecią, co do
częstości, przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałej niepełnosprawności osób dorosłych. Tego dnia na całym świecie
specjaliści z dziedziny neurologii, rehabilitacji i innych obszarów medycyny nagłaśniają problem udaru podczas specjalnych
akcji, happeningów, zjazdów i konferencji.

Kampania „STOP UDAROM” została zainaugurowana w 2012 roku. Jej celem jest budowanie świadomości
społecznej w zakresie profilaktyki udaru mózgu oraz ograniczania jego medycznych i społecznych skutków. Każdego roku
w ramach kampanii, prowadzone są różnego rodzaju działania edukacyjne w zakresie czynników ryzyka, profilaktyki
i rozpoznawania objawów udaru mózgu oraz podejmowania skutecznej interwencji w razie jego wystąpienia. Inicjatorem
kampanii jest firma Boehringer Ingelheim, a partnerami Fundacja Udaru Mózgu i Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się
wsparcie! Więcej informacji na www.stopudarom.pl
ORGANIZATORZY AKCJI „ALERT UDAROWY”:
Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się wsparcie! - www.udarowcy.com.pl, https://www.facebook.com/StowarzyszenieUdarowcy-Liczy-si%C4%99-Wsparcie
Fundacja Udaru Mózgu – www.fum.info.pl, https://www.facebook.com/fundacja.udaru.mozgu
Boehringer Ingelheim - www.boehringer-ingelheim.com, https://www.facebook.com/BoehringerIngelheimPolska
PARTNER AKCJI ”ALERT UDAROWY”:
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych – www.ratmed.org
Dodatkowe informacje:

PRIMUM PR
Joanna Hryć – j.hryc@primum.pl, 602 212 076
Marta Radziwonka – m.radziwonka@primum.pl, 606 429 185
Anna Wolska – a.wolska@primum.pl, 728 313 511
Źródło: Według danych NFZ 2018 r.(łącznie JGP: A48, A49, A50, A51)
Źródło: New perspectives for acute stroke treatment, Agnieszka Słowik, Postęp Kardiol. Inter. 2014; 10, 3 (37): 145-146.)
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