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Wstrząśnienie mózgu 

 badanie przesiewowe oraz sposób postępowania (MACE) 

Wstęp: 
Podczas współczesnych misji pokojowych, stabilizacyjnych urazy głowy połączone 
z uszkodzeniem mózgu stanowią znaczny odsetek wszystkich obrażeń na polu walki. O ile 
otwarte, penetrujące urazy mózgowia nie stanowią poważnego problemu diagnostycznego, 
to obrażenia mózgu nie związane z uszkodzeniem mechanicznym kości czaszki czy 
występujące wspólnie z innymi bardziej poważnymi ranami mogą zostać przeoczone. Mając 
na uwadze zaangażowanie wojsk w misji afgańskiej, jej specyfikę oraz taktykę przeciwnika, 
prawdopodobieństwo wystąpienia urazów głowy jest wysokie. Jednocześnie, z racji 
charakterystyki operacyjnej  i ograniczeń w dostępie do pomocy medycznej w warunkach 
pola walki konfliktu asymetrycznego, bezpośrednie zaadoptowanie zaleceń obowiązujących 
w warunkach cywilnej służby zdrowia nie jest możliwe. 

 Rozpoznanie i leczenie w warunkach wojennych wstrząśnienia mózgu (mTBI) stanowi 
wyzwanie zarówno z powodu dysonansu między koniecznością zwolnienia z wykonywania 
zadań służbowych przez poszkodowanego (kontuzjowanego) żołnierza a zdolnościami 
operacyjnymi pododdziału jak i znacznie ograniczonej dostępności diagnostyki obrazowej 
(TK) i konsultacji specjalistycznych podczas misji zagranicznych w warunkach bojowych. Nie 
bez znaczenia jest także fakt, iż według doniesień amerykańskich powtarzające się urazy 
głowy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia odległych skutków pod postacią PTSD. 

Stąd istotna rola wczesnej diagnostyki i segregacji poszkodowanych, u których wystąpienie 
wstrząśnienia mózgu jest wysoce prawdopodobne oraz konieczność prowadzenia 
dokumentacji medycznej z uwzględnieniem każdorazowego narażenia na czynniki  mogące 
spowodować wstrząśnienie mózgu.  

Badanie przesiewowe w kierunku możliwości wystąpienia wstrząśnienia mózgu powinno być 
wykonane u każdego kto uczestniczył w wypadku komunikacyjnym,  narażony był na skutki 
wybuchu (przebywając zarówno w pojeździe jak i na otwartej przestrzeni) lub doznał 
bezpośredniego urazu głowy (odłamek, pocisk)  i wystąpiły u niego zaburzenia pod postacią 
senności, splątania i/lub, nawet krótkotrwałej, utraty przytomności. 

Definicja wstrząśnienia mózgu (mTBI) w warunkach operacji wojskowych. 

Jest to obrażenie mózgu spowodowane przez siły zewnętrzne i/lub w mechanizmie 
akceleracji/deceleracji w wyniku zdarzenia takiego jak wybuch, upadek, bezpośrednie 
uderzenie w głowę lub wypadek samochodowy które spowoduje zaburzenia w stanie 
świadomości  zwykle przejawiające się okresowymi objawami takimi jak: ból głowy, 
nudności, wymioty, zawroty głowy/zaburzenia równowagi, zmęczenie, 
bezsenność/zaburzenia snu, nadwrażliwość na bodźce wzrokowe i dźwiękowe, 
zaburzenia ostrości wzroku, utrudnione zapamiętywanie i/lub zaburzona koncentracja. 

Wstrząśnienie mózgu zatem jest jednostką chorobową spowodowaną przez czynniki 
zewnętrzne objawiającą się zaburzeniami  świadomości które może przybierać postać: utraty 
przytomności, niepamięci wstecznej bądź następczej  lub splątania/dezorientacji. Istotnym 
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aspektem tej definicji jest fakt, że utrata przytomności nie jest objawem koniecznym do 
rozpoznania wstrząśnienia mózgu. 

Dodatkowo, oprócz wymienionych powyżej typowych objawów wstrząśnienia mózgu mogą 
występować zaburzenia emocjonalne lub zmiany zachowania takie jak nadmierna 
pobudliwość, drażliwość czy depresja, które zwykle ustępują z czasem. Wszystkie objawy 
powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta (żołnierza). 

W warunkach wojskowych, konsekwencje doznanego wstrząśnienia mogą stanowić 
zagrożenie dla innych żołnierzy. Zaburzenia w koncentracji, koordynacji czy działania 
impulsywne podnoszą ryzyko popełnienia błędu podczas wykonywania zadań,  wystąpienia 
wypadku podczas kierowania pojazdami lub posługiwania się bronią. Te czynniki muszą być 
brane pod uwagę przez personel medyczny przed dopuszczeniem żołnierzy do wykonywania 
swoich obowiązków. 

 

Test MACE składa się z trzech głównych części: 

1. Wywiadu – identyfikacja okoliczności i mechanizmu urazu, obecność jakichkolwiek 
zaburzeń świadomości lub utraty przytomności, stosowane środki ochronne; 

2. Oceny neurologicznej – krótkie, przesiewowe, beznarzędziowe badanie 
neurologiczne; 

3. Oceny zdolności pamięciowych i poznawczych  - zdolność orientacji, koncentracji, 
ocena pamięci świeżej i odległej. 

Test MACE może być przeprowadzony na każdym etapie pomocy medycznej, przez 
każdego przeszkolonego  członka personelu medycznego. Powinien zostać wykonany  
u każdego pacjenta spełniającego dwa kryteria: pacjent został narażony na obrażenia 
związane z możliwością urazu głowy i po urazie występowały zaburzenia świadomości lub jej 
utrata. 

Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu pierwszych 48-72 godzin od zdarzenia, 
w wybranych przypadkach przeprowadza się kolejne testy oceniające dynamikę 
stwierdzonych wcześniej zaburzeń. 

Dokument został przygotowany w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia we współpracy z 
1 Wojskowym Szpitalem Wojskowym ,lekarzami Grupy Zabezpieczenia Medycznego Xi i XII 
zmiany PKW w Afganistanie oraz Konsultantem Wojskowej Służby Zdrowia w specjalności 
neurologia. 

Algorytmy postępowania z pacjentem podejrzanym o uraz mózgu: 
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Wypadek lub uraz głowy – możliwe wstrząśnienie mózgu 
Obligatoryjne przypadki użycia MACE: 
- żołnierz-członek załogi pojazdu po wybuchu, kolizji lub 
dachowaniu 
- żołnierz będący w promieniu 50m od wybuchu (wewnątrz, na 

zewnątrz pojazdu) 
- każda osoba która doznała bezpośredniego uderzenia w głowę 
- według wskazań (np. na podstawie relacji świadków) 

Ewakuować na wyższy 
poziom medyczny 

Czy 
występują 
alarmujące 
objawy ?a  

Pełny MACE – wersja 06/2008 
- ocena objawów (Pytanie 8) 
- podstawowe badanie neurologiczne 
- przeprowadzić badanie wg pkt 9-13 
- Zapytaj: Czy w ostatnich 12 miesiącach 
wystąpiło wstrząśnienie mózgu? (T/N). 
Jeżeli Tak, ile razy? 
Założyć  dokumentację medyczną 

Ewakuować na wyższy 
poziom medyczny 

- przekaż wyniki lekarzowi w celu oceny 
objawów lub ewakuacja na wyższy poziom 
medyczny (jeżeli uwarunkowania 
operacyjne pozwalają) 

- jeżeli ewakuacja jest konieczna, dokonaj 
codziennej oceny pacjenta konsultując 
wyniki z lekarzem 

Alarmujące objawya: 
1.Potwierdzona utrata przytomności 
2. Ekspozycja na działanie  2 lub więcej eksplozji w ciągu 72 godz. 
3.Niepamięć/ zaburzenia pamięci 
4.Zaburzenia zachowania 
5.Asymetria źrenic 
6.Drgawki 
7.Uporczywe wymioty 
8.Podwójne widzenie 
9.Narastające bóle głowy 
10.Osłabienie 
11. Dezorientacja (nie rozpoznawanie osób, miejsc)  
12. Zaburzenia równowagi 
13. Problemy z mówieniem. 

Zapytaj: Czy w ostatnich 
12 miesiącach wystąpiło 
wstrząśnienie mózgu? 
(T/N) 
Jeżeli Tak, ile razy? 

Obligatoryjnie: 24 godz. 
odpoczynek 

Obligatoryjnie: 24 godz. 
odpoczynek oraz 
przekaż informację lekarzowi/ 
dowódcy jeżeli nie było 
wcześniejszej wzmianki o 
wstrząśnieniu mózgu 

Ponowne badanie po odpoczynku; 
Jeżeli nie ma objawów – powrót do 
służby 
Skonsultować  się z lekarzem jeżeli 
występują jakiekolwiek objawy. 
Zaktualizować dokumentację medyczną. 

Objawyb: 
Utrzymujące się po wypadku 
1.Zawroty głowy 
2.Bóle głowy 

Test wysiłkowyc: 
1.przez ok. 2min przysiady, ugięcia ramion lub 

bieg w miejscu 
2. Powtórzyć MACE (wersja alternatywna) 
3. Jeżeli występują alarmujące objawy lub ilość 

punktów testu <25 – skonsultuj się z 
lekarzem   Czy występują 

objawy (pyt.8) 
lub 

ilość punktów 
testu<25  

Obligatoryjne 24 godz. 
odpoczynku 

Ponowne ocena 
występowania objawówb 

Przeprowadzić test 
wysiłkowy c 

- Konsultacja wyników z lekarzem 
- lekarz podejmuje decyzję o powrocie do 

służby 
* jeżeli jest to drugie wstrząśnienie mózgu w 

ciągu 12 miesięcy – obligatoryjne 7 dni 
rekonwalescencji  

* jeżeli trzecie i kolejne w ciągu 12 miesięcy – 
przekaż lekarzowi w celu przeprowadzenia 
specjalistycznego badania 

* omów kartę informacyjną z poszkodowanym 
* Rozważyć cykliczną kontrolę 

- wprowadzić informacje do dokumentacji medycznej 

Przeprowadzić 
test wysiłkowy c 

 

Wszystkie objawy 
ustąpiły w przeciągu 

48 godz. 
Ewakuować na wyższy 

poziom medyczny 

Możliwe wstrząśnienie mózgu: 
Każdy kto został ogłuszony, był/jest zdezorientowany, 
widział „gwiazdy”, stracił przytomność (nawet na chwilę) 
lub ma luki w pamięci w wyniku eksplozji, upadku, 
wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia 
powodującego nagły, niekontrolowany ruch głowy, 
bezpośrednie uderzenie w głowę lub inny uraz związany z 
głową. 

Algorytm 1 
(Realizowany w miejscu zdarzenia/w placówce medycznej Poziomu I) 

TAK 

NIE 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 3+ 

<3 

NIE 

TAK – I wstrząs 

NIE 

Nieprawidłowy 
wynik badania 

Prawidłowy 
wynik badania 

Wykonać MACE 
(wywiad-pytania 1-7) 

Wypadek lub uraz głowy – możliwe wstrząśnienie mózgu 
Obligatoryjne przypadki użycia MACE: 
- żołnierz-członek załogi pojazdu po wybuchu, kolizji lub dachowaniu 
- żołnierz będący w promieniu 50m od wybuchu (wewnątrz, na 
zewnątrz pojazdu) 
- każda osoba która doznała bezpośredniego uderzenia w głowę 
- według wskazań (np. na podstawie relacji świadków) 

Pełny MACE – wersja 06/2008 
- ocena objawów (Pytanie 8) 
- podstawowe badanie neurologiczne 
- przeprowadzić badanie wg pkt 9-13 
- Zapytaj: Czy w ostatnich 12 miesiącach 
wystąpiło wstrząśnienie mózgu? (T/N). Jeżeli 
Tak, ile razy? 
Założyć  dokumentację medyczną 

Czy 
występują 
alarmujące 
objawy ?a  

Ewakuować na 3 poziom 
medyczny 
- konsultacje specjalistyczne  
-  diagnostyka obrazowa 

- zbadać w przypadku wystąpienia objawów: jeżeli 
nie występują odchylenia w badaniu 
neurologicznym, obligatoryjne 24 godz 
odpoczynku, następnie ponowne badanie; powrót 
do służby gdy brak objawów 
- jeżeli miały miejsce 3 lub więcej wstrząśnienia 
mózgu w ciągu 12 miesięcy a nie były 
przeprowadzane badania wtedy przeprowadzić 
badania 
- leczyć objawy jeżeli występują 
- opisać przypadek w dokumentacji medycznej 

Objawy 
występują lub 
ilość punktów 

testu < 25?  

Obligatoryjne 24 godz. 
odpoczynku 

Ponowne ocena 
występowania 

objawów 

Przeprowadzić  test 
wysiłkowy a następnie 

procedurę MACE 
(alternatywna wersja 

testu) 

Objawy 
występują lub 
ilość punktów 

testu < 25?  

- Postępowanie lecznicze c 

- codzienne badanie przez okres do 
7 dni 

Objawy 
ustąpiły

?  

- Kontynuacja postępowania leczniczego  
- Rozważyć możliwość wystąpienia stresu bojowego 
- badanie pod względem możliwości wystąpienia 

ostrej reakcji stresowej 

Rozważyć skierowanie na 3 
poziom medyczny 

- Kontynuować leczenie ze względu na 
wstrząśnienie mózgu/stres bojowy przez 14-21 
dni (rozważyć przedłużenie jeśli następuje 
szybka poprawa, jeśli nie, ewakuować poza 
teatr) 

- jeżeli objawy ustąpiły, przeprowadzić test 
wysiłkowy* 

 

- wprowadzić informacje do dokumentacji medycznej 

- omów kartę informacyjną z poszkodowanym 
i zgromadź dokumentację medyczną i 
poinformuj  dowódcę 

- powrót do służby chyba że miały miejsca 
wielokrotne wstrząśnienia mózgu: 
* jeżeli było to drugie wstrząśnienie mózgu 
w przeciągu 12 mie.- obligatoryjny 7 
dniowy odpoczynek 
* jeżeli 3 i kolejne – skierować ponowne na 
badanie patrz Algorytm 4 realizowany przy 
kolejnym urazie  

 

Alarmujące objawya: 
1. Stopniowo pogarszająca się świadomość 
2. Nieprawidłowy wynik badania. 
3. Asymetria źrenic  
4. Drgawki 
5. Uporczywe wymioty 
6. GCS<15  
7.Osłabiebienie/ wzmożenie siły mięśniowej, zaburzenie czucia 
8.Utrata przytomności powyżej 5 min 
9.Podwójne widzenie 
10.Narastające bóle głowy 
11. Dezorientacja (nie rozpoznawanie osób miejsc)  
12. Osłabienie 
13. Problemy z mówieniem. 

ObjawyB: 
1. Dezorientacja 
2. Zaburzenia zachowania 
3. Drażliwość 
4. Zaburzenia równowagi 
5.Zawroty głowy 
6. Bóle głowy 
7. Światłowstręt 
8. Wrażliwość na dźwięki 
9. Problemy ze snem  

Postępowanie lecznicze c: 
1. Przekazać kartę informacyjną każdemu poszkodowanemu 
2.Ograniczyć bodźce środowiskowe  
3. Odpoczynek 
4. Leczenie uporczywego bólu głowy – Paracetamol do 4 g dziennie 
5. Unikać tramadol, leków narkotycznych 
6. rozważyć amitriptyline, 25 mg po q HS przeciw bólowi głowy (> 7 

dni). Przepisać nie więcej niż 10 tabl. 
7. Zalecić ograniczenia dotyczące służby. 
8. Problemy ze snem:  Zolpidem 10 mg na krótki okres (2 tygodnie) 
10. rozważyć konsultację z ośrodkiem krajowym  
11.Wypełnić dokumentację medyczną                                                                                            
 

Protokół testu wysiłkowego* 
1. Wysiłek do 65-85% THR (THR=220-wiek)-aerobik, bieżnia,  
2. Zbadać objawy (bóle głowy, zawroty głowy, światłowstręt, 

równowagę, zawroty głowy, mdłości, szumy w uchu, widoczne 
zmiany itp.) lub wynik testu<25. 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK  

NIE 

NIE 
NIE 

NIE 

Pozytywn

Negatywn

TAK 

NIE 

NIE 

Algorytm 2 
(Realizowany w placówce medycznej Poziomu II) 
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Wymogi misji mogą wpływać na indywidualny tryb postępowania 
w zależności od środowiska operacyjnego. 

Intencja: 

Pewność, że żołnierze którzy doświadczyli 3 wstrząśnień mózgu  
w przeciągu 12 miesięcy , zostaną zbadani w celu przeprowadzenia 
dalszego leczenia lub otrzymają zalecenia co do powrotu do służby. 

- potwierdzić wiarygodność MACE 
- przeanalizować historię choroby 
- przeprowadzić pełne badaniea 

- jeżeli 3 lub kolejny wstrząśnienie mózgu w ciągu 12 
miesięcy – przeprowadzić Procedurę urazów 
powtórnych 

Przeprowadzić 
tomografię komputerową 

Pozytywny 
wynik 

badania lub 
objawy z 
tabeli b? - MACE 

- Postępowanie lecznicze c 
- skierować na badanie 

specjalistyczne 
(elektrorystogmografia, badanie 
pola widzenia, itp.) 

- ponowne badanie co 72 godz przez 
min 14 dni 

 

Pozytyw
ny wynik 

TK?  

- konsultacja neurochirurgiczna 
- rozważyć ewakuację na 4 

poziom   

Przeprowadzić  test wysiłkowyd a 
następnie procedurę MACE 
(alternatywna wersja testu) 
*Ocenić pod względem występowania 

objawów oraz uzyskanych punktów 
z testu 

Objawy 
występują?  

- Skierować do psychologa/ ewakuacja na 4 poziom 

Objawy 
ustąpiły

?  

Rozważyć ewakuację na 4 poziom 

- omów kartę informacyjną z 
poszkodowanym  
- powrót do służby, chyba że było to 

drugie wstrząśnienie mózgu w 
przeciągu 12 mie.- obligatoryjny 7 
dniowy odpoczynek 

 

Pełne badaniea: 
1. Badanie neurologiczne 
2. Badanie psychologiczne 
3. Inne potrzebne badania: 
a. Badanie otolaryngologiczne 
b. Badanie okulistyczne 
 

Objawyb: 
1. Widoczne obrażenia(rany) głowy, szyi 
2. Drgawki 
3. Wymioty 
4. Bóle głowy 
5. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej 
6. Wiek >60 lat 
7. Odurzenie alkoholem, narkotykami 
8. Koagulopatia  
 

Postępowanie lecznicze c: 
1. Przeanalizować karty informacyjne z  każdym 
poszkodowanym 
2.Ograniczyć bodźce środowiskowe  
3. Unikać tramadol, leków narkotycznych 
4. rozważyć amitriptyline, Przepisać nie więcej niż 10 tabl. 
5. Zalecić ograniczenia dotyczące służby. 
6. Rozważyć konsultację z ośrodkiem krajowym 
7. Problemy ze snem:  Zolpidem 10 mg na krótki okres (2 
tygodnie) 
8. Leczenie uporczywego bólu – Paracetamol do 4 g 
dziennie 
9.Wypełnić dokumentację medyczną                                                           
 

Protokół testu wysiłkowegod 

1. Wysiłek do 65-85% THR (THR=220-wiek)-aerobik, 
bieżnia,  
2. Zbadać objawy (bóle głowy, zawroty głowy, 
światłowstręt, równowagę, zawroty głowy, mdłości, 
szumy w uchu, widoczne zmiany itp.) lub wynik testu<25. 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

NIE 

Algorytm 3 
(Realizowany w placówce medycznej Poziomu III) 

- rozważyć ewakuację na 4 poziom   

Brak objawów 
ale ilość 
punktów 

testu < 25?  

- omów kartę informacyjną z 
poszkodowanym  

- powrót do służby chyba, że było to 
drugie wstrząśnienie mózgu w 
przeciągu 12 mie.- obligatoryjny 7 
dniowy odpoczynek 

 

NIE 

3 
wstrząśnienie 

mózgu w 
przeciągu 12 

miesięcy? 

1. Pełne badanie neurologiczne (neurolog/neurochirurg 

2. Wstępna ocena możliwości wystąpienia ostrego zespołu stresowego 

3. Ocena zaburzeń błędnikowych 

4. Badanie obrazowe (TK do decyzji lekarza 

5. Pełne badanie psychologiczne (konsultacja psychologiczna)  

Wszelkie informacje dotyczące badań 
wprowadzić do dokumentacji medycznej 

- Neurolog wydaje zalecenia dotyczące 
powrotu do służby 
- Możliwe zalecenia 
1. Powrót do do kraju 
2. Zakaz opuszczania bazy 
4. Powrót do służby (pozytywny wynik 
testów wysiłkowych) 

TAK 

Algorytm 4 
(Realizowany przy kolejnym urazie) 
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INSTRUKCJA 
CEL I ZASADY UŻYWANIA MACE 

Wstrząśnienie mózgu jest łagodną formą urazu mózgu. Celem MACE jest ocena 
stanu zdrowia osoby, u której podejrzewa się wstrząśnienie mózgu. System MACE 
pozwala potwierdzić rozpoznanie i ocenić aktualny stan zdrowia. 

DOSKONALENIE SYSTEMU MACE 

Procedura MACE została stworzona po to, aby pomóc w ocenie osób po wstrząsie 
mózgu w ustaleniu prawidłowego rozpoznania i dalszego postępowania. 

KOGO OCENIAĆ 

Każdy, kto był zamroczony, zdezorientowany, splątany, „zobaczył gwiazdy” w oczach 
lub stracił przytomność (nawet na krótko), jako rezultat eksplozji/wybuchu, upadku, 
wypadku samochodowego lub innych wydarzeń, które spowodowały nagły, 
gwałtowny ruch głowy, bezpośredni skutek działania fali akustycznej w okolice głowy 
lub inny uraz głowy. Są to osoby spełniające wymóg zastosowania procedury MACE. 

OCENA URAZU MÓZGU 

WYWIAD (I – VIII) 

I. Zapytaj się o opis incydentu, który spowodował uraz, jak on powstał, rodzaj 
siły. 

II. Wskaż na przyczynę urazu. 

III. Czy hełm był na głowie: wojskowy – Kewlarowy lub ACH (zaawansowany 
hełm bojowy), kask sportowy, motocyklowy, itp. 

 IV – V. Określ czas  niepamięci od chwili urazu do odzyskania pamięci. Ustal 
długość czasu w sekundach, minutach i godzinach.  

Przykładowo, jeżeli żołnierz nie pamięta okresu utraty pamięci przez 20 minut, 
w rubryce ‘jak długo’ wpisujemy 20 minut. 

VI – VII.  Określ czas utraty przytomności obserwowany przez światków. Czas podajemy 
dokładnie w sekundach, minutach, godzinach. 

IV. Poproś osoby, aby opisali swoje doświadczenie i znajomość poszczególnych 
symptomów od chwili urazu. 
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BADANIE (IX – XIII) 

Standaryzowana ocena wstrząsu mózgu 
Ilość punktów maksymalnie   = 30 
Orientacja     = 5 
Pamięć bezpośrednia   = 15 
Koncentracja    = 5 
Opóźnione przypominanie   = 5 

V. Orientacja: ocena świadomości pacjenta w zakresie aktualnego czasu. 

Pytania: 
1. KTÓRY MAMY MIESIĄC? 
2. KTÓRY JEST TERAZ DZIEŃ MIESIĄCA? 
3. KTÓRY JEST TERAZ DZIEŃ TYGODNIA? 
4. KTÓRY JEST TERAZ ROK? 
5. JAK MYSLISZ, KTÓRA JEST TERAZ GODZINA? 

Jeden punkt za jedną poprawną odpowiedź. Maksymalna ilość, to 5 punktów. 
Odchylenie 1-godzinne w zakresie właściwego czasu uważamy za 
prawidłowe. 

VI. Pamięć bezpośrednia jest oceniana poprzez krótkie powtarzanie  listy. Należy 
jeden raz przeczytać pacjentowi listę 5 słów i poprosić go o powtórzenie, bez 
uwzględniania kolejności. Należy powtórzyć procedurę jeszcze dwa razy 
(w sumie 3 razy). 

Próba 1: ZAMIERZAM PRZETESTOWAĆ TWOJĄ PAMIĘĆ. PRZECZYTAM 
LISTĘ SŁÓW I KIEDY JUŻ TO ZROBIĘ, POWTÓRZ TYLE SŁÓW, ILE 
ZAPAMIĘTAŁEŚ W DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI. 
PRÓBA 2 I 3: ZAMIERZAM PONOWNIE POWTÓRZYĆ LISTĘ SŁÓW. 
POWTÓRZ TE SŁOWA W DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI, TYLE, ILE 
ZAPAMIĘTAŁES. 
Jeden punkt jest przyznawany za każdą prawidłową odpowiedź. Maksymalna 
ilość punktów wynosi 15. 

VII. BADANIE NEUROLOGICZNE 

Oczy: sprawdź szerokość źrenic oraz reakcję. 
Werbalnie: sprawdź biegłość mowy oraz znajdowanie słów. 
Motorycznie: nawracacz tendencja – poproś pacjenta o podniesienie ramion 
dłońmi do góry, następnie poprosić go o zamknięcie oczu, oceń opuszczanie 
każdego z ramion. Oceń chód oraz koordynację, jeżeli jest to możliwe. 
Odnotuj każdą nieprawidłowość. 
Za punkt XI nie przyznajemy punktów. 

VIII. KONCENTRACJA 

Poinformuj pacjenta: 
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ZARAZ PRZECZYTAM CIĄG LICZB I KIEDY SKOŃCZĘ, POWTÓRZ JE W 
ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI np. KIEDY POWIEM 7-1-9 MUSISZ 
ODPOWIEDZIEĆ 9-1-7.  
Jeżeli pacjent poprawnie określa pierwszy ciąg liczb w sposób prawidłowy, 
przechodzimy do następnego ciągu cyfr. Jeżeli nie, powtarzamy próbę. Po 
uzyskaniu poprawnej odpowiedzi przechodzimy dalej. Rezygnujemy z 
wykonania testu po drugiej nieudanej próbie. 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 4 punkty. 
TERAZ PODAJ MI MIESIĄCE W ROKU W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI, 
ZACZYNAJĄC OD GRUDNIA, A KOŃCZĄC NA STYCZNIU. 
Przyznajemy 1 punkt za prawidłową kolejność. Dajemy 0 pkt., jeżeli pacjent 
nie przejdzie próby. 
Maksymalna ilość punktów wynosi 5. 

IX. OPÓŹNIONE PRZYPOMINANIE 

W tej próbie oceniasz zdolność pacjenta do zapamiętania wcześniejszych 
nauczonych informacji. Pytasz się pacjenta o przypomnienie spisu 
przedmiotów, które znajdują się na liście. 
CZY PAMIĘTASZ NAZWY PRZEDMIOTÓW Z LISTY, KTÓRĄ TOBIE 
CZYTAŁEM WCZEŚNIEJ? CHCĘ WIEDZIEĆ, ILE SŁÓW ZAPAMIĘTAŁEŚ, 
KOLEJNOŚĆ NIE MA ZNACZENIA. 
Przyznajemy jeden punkt za każde zapamiętane słowo.  
Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 5. 
Końcowy wynik = sumujemy wszystkie punkty za: orientację, pamięć 
bezpośrednią, koncentrację, opóźnione przypominanie. 
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ZNACZENIE WYNIKÓW 
U pacjentów, którzy nie przeszli wstrząsu mózgu średnia ilość punktów wynosi 28. 
Dlatego, wynik niższy niż 30 pkt. nie wskazuje na fakt, że pacjent przeszedł wstrząs 
mózgu. 
Ustalenie ilości punktów granicznych jest trudna do ustalenia. 
Przyjmuje się, ze wynik poniżej 25 pkt. wskazuje na mający związek z uszkodzeniem 
neurologicznym i wymaga dalszej oceny z powodu możliwości dalszych poważnych 
uszkodzeń mózgu. Procedura MACE ma istotne znaczenie kliniczne podczas 
kolejnych ocen w celu oceny poprawy lub pogorszenia funkcji mózgu. 

 
 

ROZPOZNANIE 

ICD-9 posiada właściwe kody chorób odpowiednie do oceny. 
Wstrząs mózgu z utratą przytomności to: 850.1 
Wstrząs mózgu bez utraty przytomności to: 850.0 
W przypadku ustalenia innego rozpoznania, napisz to rozpoznanie. 
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WZORY FORMULARZY TESTU 
MACE -  OCENA STANU ZDROWIA PO WSTRZĄŚNIENIU MÓZGU 
NA POLU WALKI  

FORMULARZ A 
IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA: 
…………………………………………………………………………… 

ID: ……………………………………… 
JEDNOSTKA:……………………………………………………….. 

DATA URAZU: …./ …../ ……….. GODZINA URAZU: 
………………………………………………. 

BADAJĄCY: 
………………………………………………………………………………………………… 

DATA BADANIA: …./…./………. GODZINA  BADANIA:…………………….. 

WYWIAD: (I-VIII) 

I. Opis wypadku 

Pytaj o: 
a) Co się stało? 

b) Powiedz mi co pamiętasz 

c) Czy byłeś zamroczony, zdezorientowany. Czy widziałeś gwiazdy w oczach? 
 

 TAK   NIE 
 

d) CZY UDERZYŁEŚ SIĘ W GŁOWĘ W CZASIE URAZU? 

 TAK   NIE 
 

II. PRZYCZYNA URAZU (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ OBWÓDKĄ) 

1) EKSPOZJA/WYBUCH     4) ODŁAMKI 

2) OBIEKT TĘPY     5) UPADEK 

3) ZDERZENIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM 6) RANA POSTRZAŁOWA 

7) INNE PRZYCZYNY: ………………………………………………. 

III. CZY MIAŁEŚ ZAŁOZONY HEŁM?      TAK     NIE   
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TYP: …………………. 

IV. NIEPAMIĘC WSTECZNA (przedwypadkowa) 

          CZY SĄ JAKIEŚ WYDARZENIA BEZPOŚREDNIO PRZED URAZEM, 
KTÓRYCH NIE PAMIĘTASZ?  (ocena pamięci ciągła, aż do chwili urazu). 

TAK    NIE   

JEŚLI TAK, TO  JAK DŁUGO…………………. 

V. NIEPAMIĘĆ POWYPADKOWA 

           CZY SĄ JAKIEŚ WYDARZENIA BEZPOŚREDNIO PO URAZIE, KTÓRE NIE 
ZOSTAŁY ZAPAMIĘTANE? (ocena pamięci po urazie)  

   TAK        NIE     

 JEŻELI TAK, TO JAK DŁUGO TRWAŁA …………. 

VI. CZY DOSZŁO DO UTRATY ŚWIADOMOŚCI LUB DO KRÓTKOTRWAŁEJ 
UTRATY PRZYTOMNOŚCI  

     TAK      NIE      

JEŻELI TAK, TO JAK DŁUGO TRWAŁA …………….……………. 

VII.  CZY KTOŚ OBSERWOWAŁ OKRES UTRATY ŚWIADOMOŚCI LUB 
OKRES BRAKU KONTAKTU Z PACJENTEM?                     

         TAK                      NIE  

 JEŻELI TAK, TO JAK DŁUGO TRWAŁA?............................  

VIII. OBJAWY U POSZKODOWANEGO (właściwe zaznacz obwódką) 

1) BÓL GŁOWY                                        2) ZAWROTY GŁOWY 

3) PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ                    4) PROBLEMY Z WAGĄ CIAŁA 

5) NUDNOŚCI/WYMIOTY                  6) PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ 

7) DRAŹLIWOŚĆ                                      8) ZABURZENIA WZROKU 

9) DZWONIENIE W USZACH                10) INNE …………………………. 
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BADANIE (IX – XIII) 

ZBADAJ KAŻDY ZAKRES. MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW WYNOSI 30. 

IX.  ORIENTACJA ( 1 punkt za prawidłową odpowiedź) 

MIESIĄC 0 1 
DATA  0 1 
DZIEŃ TYGODNIA 0 1 
ROK 0 1 
CZAS 0 1 
 

WYNIK W PUNKTACH (orientacja): ……………………………./ 5 

X.  PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA  

 PRZECZYTAĆ POSZKODOWANEMU 5 SŁÓW ZE SPISU I POPROSIĆ GO O 
POWTÓRZENIE SŁÓW W DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI. POWTÓRZYĆ JESZCZE 2 
RAZY. PRZYZNAJEMY 1 PKT ZA PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ. PODLICZAMY 
PUNKTY PO 3 PRÓBACH. MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW TO 15. 

LISTA PRÓBA 1 PRÓBA 2 PRÓBA 3 
ŁOKIEĆ 0                          1 0                           1 0                           1 
JABŁKO 0                          1 0                           1 0                           1 
DYWAN 0                          1 0                           1 0                           1 
SIODŁO 0                          1 0                           1 0                           1 
BAŃKA 0                          1 0                           1 0                           1 
WYNIK    
 

WYNIK W PUNKTACH (pamięć bezpośredni): …………………………………./ 15 

XI.  BADANIE NEUROLOGICZNE 

JEŻELI STAN PACJENTA NA TO POZWALA, NALEŻY SPRAWDZIĆ 

1. OCZY – reakcja źrenic oraz ruchy gałek ocznych 
2. REAKCJA WERBALNA – biegłość mowy oraz znajdowanie słów 
3. FUNKCJE MOTORYCZNE -  napięcie mięśniowe, koordynacja ruchów w 

czasie chodzenia 

ZANOTUJ KAŻDĄ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ. ZA TO NIE MA PUNKTÓW. 

XII. KONCENTRACJA 

ODWROTNE CYFRY (POWTARZANIE): IDŹ DO NASTEPNEGO SZEREGU, 
JEŻELI SĄ POPRAWNE ODPOWIEDZI PO PIERWSZEJ PRÓBIE. PRZERWIJ, 
JEŻELI SĄ ZŁE ODPOWIEDZI PO DWÓCH PRÓBACH.  
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4-9-3 6-2-9 0 1 
3-8-1-4 3-2-7-9 0 1 
6-2-9-7-1 1-5-2-8-5 0 1 
7-1-8-4-6-2 5-3-9-1-4-8 0 1 

 

MIESIĄCE W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI: 1 PKT. W PRZYPADKU 
PRAWIDŁOWEGO POWTÓRZENIA SEKWENCJI. 

GRUDZIEŃ-LISTOPAD-PAŹDZIERNIK-WRZESIEŃ-SIERPIEŃ-LIPIEC-CZERWIEC-
MAJ-KWIECIEŃ-MARZEC-LUTY-STYCZEŃ.  

WYNIK W PUNKTACH (KONCENTRACJA) ………………………………../5 

 

XIII.  OPÓŹNIONE PRZYPOMINANIE (1 PKT. KAŻDA ODPOWIEDŹ) 

ZAPYTAJ SIĘ PACJENTA, ABY PRZYPOMNIAŁ 5 SŁÓW ZAPAMIĘTANYCH Z 
WCZEŚNIEJSZEGO TESTU NA PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIĄ ( NIE PRZYPOMINAJ). 

ŁOKIEĆ 0 1 
JABŁKO 0 1 
DYWAN 0 1 
SIODŁO 0 1 
BAŃKA 0 1 

OPÓŹNIONE PRZYPOMINANIE – WYNIK W PUNKTACH ……………./5 

WYNIK OGÓLNY …………………../30 

UWAGI 
……………………………………………………………………………………………… 

DIAGNOZA: ZAZNACZ OBWÓDKĄ LUB NAPISZ W ROZPOZNANIU 

NUMERY STATYSTYCZNE wg ICD-9 (MIANOWNICTWO AMERYKAŃSKIE) 

NIE MA WSTRZĄSU MÓZGU 

850.0 WSTRZĄS MÓZGU BEZ UTRATY PRZYTOMNOŚCI (LOC) 

850.1 WSTRZĄS MÓZGU Z UTRATĄ PRZYTOMNOŚCI (LOC) 

NUMERY STATYSTYCZNE wg ICD-10 (MIANOWNICTWO POLSKIE)  

S06.0 WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU 

INNE 
ROZPOZNANIE:……………………………………………………………………………. 
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FORMULARZ B 
Formularz MACE B jest testem alternatywnym 
PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA 
Przeczytaj głośno wszystkie 5 słów i poproś pacjenta o powtórzenie ich 
w dowolnej kolejności. Powtórz jeszcze 2 razy w celu wykonania  3 prób 
(przyznajemy 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź). 
 

Lista Próba 1 Próba 2 Próba 3 

Świeczka 0                  
1 

0                        
1 

0                        
1 

Papier 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Cukier 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Kanapka 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Wagon 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Łączna liczba    

KONCENTRACJA 
Przeczytaj ciąg cyfr. Oczekuj odpowiedzi w odwrotnej kolejności (od 
tyłu). Jeżeli próba przebiega pomyślnie, przeprowadź kolejne próby. 
Przyznajemy 1 pkt. za każde 2  ciągi liczb w jednej kolumnie.  
 

5-2-6 4-1-5 0 1 
1-7-9-5 4-9-6-8 0 1 
4-8-5-2-7 6-1-8-4-3 0 1 
8-3-1-9-6-4 7-2-4-8-5-6 0 1 

OPÓŹNIONE PRZYPOMINANIE 
Poproś pacjenta o przypomnienie 5 słów zapamiętanych wcześniej (nie 
czytaj słów). Przyznajemy 1 pkt. za każda prawidłową odpowiedź. 
 

Świeczka 0 1 
Papier 0 1 
Cukier 0 1 
Kanapka 0 1 
Wagon 0 1 
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FORMULARZ C 
Formularz MACE C jest testem alternatywnym 
PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA 
Przeczytaj głośno wszystkie 5 słów i poproś pacjenta o powtórzenie ich 
w dowolnej kolejności. Powtórz jeszcze 2 razy w celu wykonania  3 prób 
(przyznajemy 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź). 
 

Lista Próba 1 Próba 2 Próba 3 

Laska 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Małpa 0                        
1 

0                        
1 

0                       
1 

Perfumy 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Zachód słońca 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Żelazo 0                        
1 

0                        
1 

0                        
1 

Łączna liczba    

KONCENTRACJA 
Przeczytaj ciąg cyfr. Oczekuj odpowiedzi w odwrotnej kolejności (od 
tyłu). Jeżeli próba przebiega pomyślnie, przeprowadź kolejne próby. 
Przyznajemy 1 pkt. za każde 2  ciągi liczb w jednej kolumnie.  
 

1-4-2 6-5-8 0 1 
6-8-3-1 3-4-8-1 0 1 
4-9-1-5-3 6-8-2-5-1 0 1 
3-7-6-5-1-9 92-6-5-1-4 0 1 

OPÓŹNIONE PRZYPOMINANIE 
Poproś pacjenta o przypomnienie 5 słów zapamiętanych wcześniej (nie 
czytaj słów). Przyznajemy 1 pkt. za każda prawidłową odpowiedź 
 

Laska 0 1 
Małpa 0 1 
Perfumy 0 1 
Zachód słońca 0 1 
Żelazo 0 1 
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KARTA INFORMACYJNA DLA PACJENTA  
WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU  

1. Co to jest wstrząśnienie mózgu: 

Wstrząśnienie mózgu jest chorobą polegającą na zaburzeniach pracy mózgu 
spowodowanym bezpośrednim lub pośrednim urazem głowy. W warunkach bojowych 
obrażenie jest przeważnie skutkiem  wybuchu (narażenie na działanie fali 
uderzeniowej) , bezpośredniego uderzenia pociskiem  odłamkiem lub elementem 
wyposażenia (także podczas przebywania w pojeździe), upadkiem z wysokości  lub 
wypadkiem komunikacyjnym. U części poszkodowanych w takich przypadkach 
dochodzi do czasowej utraty przytomności. 

2. Główne objawy wstrząśnienia mózgu: 
a. Ból głowy 
b. Zmęczenie 
c. Nadwrażliwość na światło i dźwięk 
d. Utrudniona koncentracja 
e. Zaburzenia równowagi 
f. Nudności/wymioty 
g. Bezsenność/zaburzenia snu 
h. Zaburzenia widzenia/nieostre widzenie 
i. Dzwonienie w uszach 
j. Zawroty głowy 
k. Senność 
l. Zaburzenia pamięci/zapamiętywania 
m. Drażliwość 
n. Splątanie/dezorientacja 

Objawy wstrząśnienia mózgu zwykle ustępują w ciągu kilku godzin/dni i zazwyczaj 
całkowicie zanikają w okresie kilkunastu dni. 

3. W jaki sposób rozpoznaje się wstrząśnienie mózgu? 

Po pierwsze, personel medyczny (ratownik/pielęgniarka/lekarz) podda  Cię badaniu. 
Jednym z elementów badania jest przeprowadzenie testu MACE, który został 
wprowadzony dla szczegółowej oceny poszkodowanych z podejrzeniem 
wstrząśnienia mózgu. Następnie przeprowadzający badanie będzie chciał uzyskać 
informacje od świadków zdarzenia, co ma szczególne znacznie w przypadku utraty 
przez Ciebie przytomności (okoliczności zdarzenia, jak długo pozostawałeś 
nieprzytomny itp.) 
Na podstawie tych badań personel medyczny zdecyduje, czy wymagana jest Twoja 
ewakuacja na dalszy etap pomocy medycznej (konsultacje i specjalistyczne badania 
w tym badanie tomograficzne głowy), dalsza obserwacja w warunkach 
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ambulatoryjnych lub szpitalnych, zwolnienie na pewien okres z wykonywania 
obowiązków służbowych czy powrót do służby.  

4. Sygnały ostrzegawcze: 

Niektóre objawy wstrząśnienia mózgu związane są z koniecznością niezwłocznego 
podjęcia intensywnych procedur diagnostycznych i leczniczych. Jeśli zauważysz 
którykolwiek z niżej wymienionych objawów natychmiast zgłoś się do punktu 
pomocy medycznej: 

a. Pogarszający się stan świadomości 
b. Drgawki 
c. Podwójne widzenie 
d. Nierówne źrenice 
e. Nawracające wymioty 
f. Narastający ból głowy 
g. Niezdolność do rozpoznawania osób i miejsc 
h. Niewyraźna mowa 
i. Osłabienie siły lub zaburzenia czucia w kończynach 

5. Kiedy mogę wrócić do służby? 

Po przeprowadzeniu badania członek personelu medycznego najprawdopodobniej 
zleci Ci ograniczenia w zakresie wykonywania obowiązków służbowych. Nie 
powinieneś wracać do służby jeśli występują dolegliwości takie jak bóle czy zawroty 
głowy. Jeśli Twój uraz był miernie nasilony, bez utraty przytomności, 
najprawdopodobniej wrócisz do służby po kilkudziesięciu godzinach od zdarzenia.  
Jeśli natomiast wystąpiła u Ciebie utrata pamięci (tzw. niepamięć wsteczna) lub 
utrata przytomności, wrócisz do wykonywania obowiązków służbowych po kilku lub 
kilkunastu dniach. Natomiast, jeśli był to Twój kolejny uraz głowy, konieczne może 
okazać się skierowanie Cię na specjalistyczne badania. 

6. Czy mogę obawiać się jakichkolwiek długotrwałych zaburzeń po urazie? 

Większość poszkodowanych  wraca do zdrowia bez jakichkolwiek zaburzeń, 
jednakże stopniowo zmniejszające się objawy mogą występować nawet przez kilka 
tygodni po urazie. Zagrożeniem są powtarzające się urazy głowy, które mogą 
spowodować utrwalone objawy. 

7. Co jeszcze powinienem wiedzieć? 
a. Sen to podstawa – daj odpocząć swojemu mózgowi przez zapewnienie co 

najmniej 8 godzin nieprzerwanego snu w nocy 
b. Wracaj do normalnej aktywności stopniowo 
c. Unikaj sportów kontaktowych, które mogą spowodować powtórny uraz głowy 
d. Jeśli czujesz się poirytowany/zdenerwowany – zastosuj techniki relaksacyjne 
e. Bądź cierpliwy!!!!  Powrót do pełnej aktywności zajmie trochę czasu. 


