
Repatriacja oznacza przeniesienie pacjenta 
do odpowiedniego oddziału szpitala w pobliżu 
jego miejsca zamieszkania. Proces ten został 
tak opracowany, aby umożliwić dostęp do 
specjalistycznego leczenia w Regionalnych 
Centrach Udarów Mózgu wszystkim 
pacjentom, którzy tego wymagają.

Lokalny szpital zapewni pacjentowi odpowiedni 
poziom opieki i niezbędnych zabiegów. 
Przeprowadzić może również dodatkowe 
badania, leczenie i rehabilitację, lub skierować 
do najodpowiedniejszego ośrodka opieki.
 
Jeśli RSC jest lokalnym szpitalem pacjenta, 
pozostanie on w tym szpitalu.

PRZEKIEROWYWANIE 

(MEDICAL REDIRECT) 

PACJENTÓW Z UDAREM MÓZGU 

I PROCES REPATRIACJI 

(REPATRIATION) 

www.tostroke.com

PROCES 
REPATRIACJI

DLACZEGO ZNALAZŁEM SIĘ W 
REGIONALNYM CENTRUM 

UDARÓW MÓZGU? 

Pogotowie ratunkowe w Toronto stwierdziło, że 
możliwe jest, że przechodzi Pan (Pani) 
wczesne stadium udaru mózgu.

Został(a) Pan (Pani) przewieziony(a) do 
najbliższego Regionalnego Centrum Udarów 
Mózgu (Szpitala Toronto Western, St. Michael's 
lub Sunnybrook) w celu przeprowadzenia 
dalszych badań.
 
Nazywamy to procesem przekierowywania 
medycznego, który został tak opracowany, aby 
pacjenci wymagający natychmiastowej opieki 
w Regionalnym Centrum Udarów Mózgu, 
mogli ją otrzymać.
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Jeśli pacjent nie wymaga żadnych 
specjalistycznych zabiegów w RSC, zostanie 
on przeniesiony do szpitala w pobliżu jego 
miejsca zamieszkania, który posiada oddział 
udarów mózgu, w celu kontynuacji leczenia.

A JEŚLI WŁAŚNIE PRZECHODZĘ
UDAR MÓZGU?

PRZEBIEG LECZENIA W REGIONALNYCH 
CENTRACH UDARÓW MÓZGU

Lekarze specjaliści ustalą najlepszą formę 
leczenia każdego pacjenta z udarem mózgu, 
w zależności od rodzaju przechodzonego 
udaru.

A JEŚLI NIE MAM 
UDARU MÓZGU?

Jeśli zespół specjalistów ustali, że pacjent 
nie przechodzi udaru mózgu, zostanie on 
przeniesiony do swojego lokalnego szpitala 
w celu kontynuacji leczenia, o ile jest to 
niezbędne.

Nazywamy to także repatriacją.

CO DALEJ?

Pacjenci wymagający dalszego leczenia w 
RSC, pozostaną w RSC. Później mogą oni 
być przeniesieni do szpitala posiadającego 
oddział udarów mózgu najbliżej ich miejsca 
zamieszkania, w celu kontynuacji leczenia.

Nazywamy to repatriacją.

Możliwe opcje:

• lek zapobiegający skrzepom krwi, nazywany 

tkankowym aktywatorem plazminogenu (tissue 

plasminogen activator - tPA)

• inne leczenie lub zabiegi specjalistyczne 

CZYM JEST REGIONALNE 
CENTRUM UDARÓW MÓZGU?

Regionalne Centrum Udarów Mózgu 
(Regional Stroke Centre - RSC) jest szpitalem 
zapewniającym leczenie i całodobową opieką 
nad pacjentami z ostrymi stanami udaru 
mózgu. Takie ośrodki specjalizują się 
w leczeniu nagłych przypadków udaru mózgu 
i posiadają sprzęt i opcje leczenia, których 
inne szpitale mogą nie mieć.

Pacjenci przechodzą testy ustalające, czy 
przeszli udar mózgu. Testy mogą obejmować 
skanowanie mózgu i analizę krwi.


