


INMENIN 
RİSKİ NASIL AZALTILIR

Herkesin yapabileceği aktif adımlar

İnme 
yaşamın her anında herkesin başına gelebilecek bir şey, ama 
kendinize yardımcı olmak adına yapabileceğiniz çok şey var. 

. .

BEYINDER



İnme Derneğinin bu çeviride yer alabilecek çeviri hatalarında veya sebep 
olabileceği sorunlar ile ilgili sorumluluğu yoktur, Bu yazıda yer alan original 
bilgilerin derleme tarihine kadar bulunan doğruluğu olarak kabul edilmelidir. 

Lütfen bu bilgilendirmenin; sizin durumunuz için gereken profesyonel uzman 
görüşünün yerini tutmak üzere hazırlanmadığının farkında olun. İçeriğin güncel 
olması için çalıştığımızdan emin olun, ancak bilgiler zamanla değişebilir. Mevcut 
yasaların izin verdiği şekilde, İnme derneği bu yayının içerdiği bilgiler dolayısı ile 
veya üçüncü şahısların kullanımından veya internet sitesi, referans gösterilmesi 
dolayısı ile herhangi bir sorumluluğu kabul etmez. 
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İNME VE SİZ

İnmeyi düşünmek 
için çok fazla 
gencim

İnme vakalarının dörtte biri, 18 
ve 65 yaş arası, kendini gayet 
sağlıklı ve formda hisseden 
kişilerin başına geliyor.

Ben yaşlıyım ve bazı 
sağlık problemlerim 
var

Hiçbir zaman, daha fazla aktif 
olmak, sağlıklı beslenmek ve 
sağlık sorunlarınız tedavi etmek 
gibi, inme riskini azaltacak 
adımlar atmak için geç değildir.

Yüksek kolesterolüm 
var

Yüksek kolesterol, neredeyse 
tüm inme vakalarının yarısının 
sebebidir.

Ben sigara 
kullanıyorum

Sigarayı bırakmak, kendi 
sağlığınız ve aileniz için 
yapabileceğiniz en iyi şeylerden 
biridir.

Kilo verebilirim

Eğer fazla kilolarınızdan 
şikayetçi iseniz, bu inme 
olasılığını düşünmeniz için bir 
işaretdir. Daha fazla bilgi ve 
sağlıklı yaşam fikirleri için, sayfa 
6 bakın.

İnme veya GİA 
geçirdim* 

Eğer daha önce inme veya GİA 
geçirdiyseniz, daha yüksek 
bir riskle karşı karşıyasınız. 
Bu rehber, kendinizi yalnız 
hissetmemeniz için, ikinci bir 
inmeye karşı riski azaltmanıza 
yardım konusunda ve daha 
fazla destek ve yardımı nasıl 
alabileceğiniz konusunda 
faydalı tavsiyeler içerir.

Kendiniz ve inme hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için bir 
sonraki sayfaya geçin.

* (geçici iskemik atak veya mini inme) 
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İNME HAYAT 
DEĞİŞTİRİYOR

Herkes inme geçirebilir. İnme 
tedavi yöntemleri sürekli 
gelişiyor, fakat dünyada inme 
hala sakatlığın en büyük 
nedenidir. Her yıl dünyada 17 
milyondan fazla inme vakası 
görülmektedir.1

İnme hakkında daha fazla bilgi 
edinerek, inme riskini azaltacak 
bazı aktif adımlar atabilirsiniz.

Yüksek risk altında olan birilerini 
tanıyorsanız, neden onlara bu 
rehberi vermeyesinizki?

1 Burden of Stroke Report, 2017, 
www.strokeeurope.eu/downloads/TheBurdenOfStrokeInEuropeReport.pdf

MİNİ TEST:

Aşağıdaki nedenlerden hangisi 
sizi yüksek risk grubuna dahil 
eder?

a) Ben Afrikalı / Karibalıyım veya 
Hintli, Pakistanlı yada Bangladeşli 
bir aileden geliyorum.

b) Yakın bir akrabam inme 
geçirmişti.

c) Kolesterol seviyem biraz 
yüksek.

d) Haftada 6 bardaktan fazla 
şarap veya bira içiyorum.

Cevap: Hepsi ! 



3İnmenin riski nasıl azaltılır

Eğer bunlardan biri bile sizinle 
ilgiliyse, yüksek inme riskli 
grubuna dahilsiniz. Yinede 
tasalanmayın, çünkü inme 
geçirme şansınızı azaltacak çok 
yol vardır. Daha fazla bilgi için 
sayfa 4 bakın.

İNME RİSKİNİZ

Doktorlar risk kelimesini 
kullandıkları zaman, bir 
hastalığa sahip olma olasılığınızı 
düşünürler. Herkesin inme 
geçirme riski farklıdır, bu her 
bireye ait kişisel faktörlere göre 
değişir.

Risk faktörleri, sizinle doğrudan 
ilişkili yada bağımlılıklarınızla 
alakalı olabilir, mesela yaşınız, 
herhangi bir sağlık probleminiz 
yada içki ve sigara tüketiminiz 
gibi.

İNMENİN BAŞLICA RİSK 
FAKTÖRLERİ

Yaşlılık

Yaşlandıkça, atardamarlarınız 
daha az esnek hale gelir buda 
tıkanma olasılığını yükseltir.  
Yaşamınızın her çağında, inme 
riskini azaltacak aktif adımlar 
atabilirsiniz.

Sağlık problemleri

Bazı sağlık problemleri, inme 
riskini arttırabilir. Bunlar:

Yüksek tansiyon,

Atriyal fibrilasyon 
(kalbin düzgün 
çalışmaması),

Diyabet ve prediyabet,

Yüksek kolesterol,

Eğer inme veya GİA (mini inme) 
geçirdiyseniz, gelecekte bir 
daha inme geçirme riskiniz 
daha büyüktür. 
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Yüksek kolesterol gibi, ilk 
inmenize veya GİA ya neden 
olan, herhangi bir sağlık 
sorununuzun tedavisi için 
profesyonellerden tavsiyeler 
almalısınız.

Yaşam biçimi

İnme kalıtsal olabilir, bu nedenle 
pratisyen hekiminize eğer daha 
önce ailede olan bir inme vakası 
varsa ondan bahsedin. Belki, 
riski azaltma tavsiyeleri gibi 
sağlık durumunuzla ilgili, bağzı 
test ve kontrollere de ihtiyaç 
duyacaksınızdır.

Etnik bağlılık
İnme çoğu zaman, afrika veya 
karayip kökenli ailelerden gelen 
kişilerde ve Hindistan, Pakistan ve 
Bangladeş gibi Güney Asya ülke 
vatandaşların da görülür.

Eğer, bu gruplardan birine ait 
iseniz, muhtemelen, diyabet ve 
yüksek tansiyon gibi inme riski 
taşıyan faktörlerden birine sahip 
olacaksınızdır.

AKTİF BİR ŞEKİLDE 
İNME RİSKİNİ 
AZALTMAK

İnme riskini azaltmaya, yaşam 
biçiminizde daha sağlıklı 
seçimler yaparak yardımcı 
olabilirisiniz. Söz konusu 
beslenme, egzersiz yapma 
seviyesi, sigara kullanımı veya 
alkol tüketimi de olsa, değişiklik 
yapmak için hiçbir zaman geç 
değildir.

BİREYSEL TAVSİYELER 
İSTEYİN

Unutmayın, bu rehber sadece 
genel bilgiler verebilir. Herzaman, 
pratisyen hekiminiz veya uzman 
hekiminiz gibi sağlık konusunda 
profesyonel birinden, kendi sağlık 

durumunuz ve size 
yardımcı olacak 
tedavi yöntemleri 
ile ilgili bireysel 
tavsiyeler alın.



5İnmenin riski nasıl azaltılır

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara, inmeden ölme riskinizi 
ikiye katlar. Ancak, sigarayı 
bıraktığınız andan itibaren  inme 
riskiniz hemen azalmaya başlar. 
Sigarayı bırakmak, sağlığınız için 
yaptığınız en güzel şeylerden biri 
olabilir, ve bunun için bir çok 
yardım mevcuttur. Yerel 
merkezler, sigarayı bırakmanız 
için, nikotin sakızları ve sigara 
isteğini azaltan tabletler gibi bir 
çok ürün sunabilir. E-sigara ve 
buhar solumakta, sigarayı 
bırakmak için popüler olan 
yollardan biridir. E-sigaralar 
reçeteyle verilmez, ama sigarayı 
bırakma planınızın faydalı bir 
parçası olabilir.

Sigarayı bırakmaya yardımcı 
yerel merkezinizi bulmak 
için internette araştırma 
yapabilirsiniz.

Nargile borusu, dumanı 
suyun içinden geçiriyor, fakat 
onlarda zararsız değiller. 
Nargile içerken, kişi 100 sigara 
değerinde duman çekiyor.

ALKOLÜ AZALTIN
Eğer, düzenli 
bir şekilde çok 
miktarda alkol 
t ü k e t i y o r s a n ı z , 
inme riskini 

çoğaltıyorsunuzdur.  

BEL GENİŞLİĞİNİZİ 
DÜŞÜRÜN
Eğer, vücut ağırlığınız çok 
fazla ise, inme geçirme 
şansınız daha yüksektir, 
risk ağırlık ile birlikte 
artar.

Aşırı derecede vücut 
ağırlığı, inme ile 
bağlantılı olan 2.tip 
diyabet ve yüksek 
tansiyon gibi, vücudunuza 
farklı biçimlerde etki eder.

Eğer beliniz, erkeklerde 94cm 
den (37 inç), kadınlarda 80cm 
den (31.5 inç) genişse, vücut 
ağırlığınız belkide olması 
gerekenden fazladır. 
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BMİ yada vücut kitle indeksi, 
boyunuza göre uygun ağırlıkta 
olup olmadığınızı gösterir. 
Siyahi afrika / karayip veya 
asyalı etnik gruplara ait kişilerin 
amaçları BMİ larının 23 den az 
olması olsada, sizin BMİ nizin 
25 in altında olması gerekir. 

Bu diyabet ve yüksek tansiyon 
riskinin, vücut kitle indeksi 
yüksek olan kişilerde daha 
yüksek olmasından kaynaklıdır.

SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin 
hiç bir sırrı yok, sadece 
hatırlanması gereken, bir 
kaç tane temel yöntem var. 
Tavsiyeler için devamına 
bakınız.

SAĞLIKLI BESLENMEK 
İÇİN PRATİK DESTEK

Eğer bir engeliniz varsa veya 
geliriniz düşük ise, alışveriş 
yapmak ve yemek pişirmek 
bazen zor olabilir.

1. Tuz tüketimini azaltın

Fazla tuz tüketimi yüksek 
tansiyona neden olabilir, bu 
da inme riskinin büyük bir 
göstergesidir.

Hepimizin aslında 
günlük tuz ihtiyacı 
çok azdır, bu bir 
gram kadardır (kahve 
kaşığının dörtte biri). 
Günlük en yüksek tuz 
ihtiyacımız bir kahve 
kaşığı kadardır (6 gr).

Yemek pişirirken, yemeğe 
kattığınız tuz miktarını 
azaltabilirsiniz. Tat katmak için 
baharat kullanmayı deneyin.

Tükettiğimiz çoğu tuz miktarı, 
günlük yediğimiz yemeklerde 
gizlidir, buna ekmek, tahıllı 
ürünler ve salam gibi işlenmiş 
etler de dahildir. Hazır yemekler 
çoğu zaman yüksek miktarda 
tuz içerir.

Alan uyarısı:

Eğer belirli sağlık problemleriniz 
varsa, böbrek sorunları gibi, 
doktorunuza danışmadan az 
tuzlu beslenmeye programına 
geçmeyin.
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2. Daha az yağ tüketin

Daha az yağlı beslenme, kilo 
vermenize yardımcı olabilir bu 
da inme riskini azaltır.

Kolesterol oranını düşürmeye, 
daha az doymuş yağ tüketerek 
ve az miktarda doymamış yağ ile 
değiştirerek yardımcı olabilirsiniz. 
Yalnız, yüksek kolesterolünüz 
varsa doktorunuz size tavsiye 
vermeli tedavi yazmalıdır.

Doymuş yağlar çoğu zaman, 
margarin gibi katı yağlardır. 
Bunlar, peynir, tatlı çeşitleri, 
yağlı et ve sucuk gibi besinler 
de ve hindistan cevizi yağı ve 
palmiye yağında bulunur.

Doymamış yağlar çoğunlukla, 
zeytin yağı ve soya yağı gibi sıvı 
yağlardır. Somon ve sardalya 
gibi yağlı balıklarda ve fıstık, 
avokado, ceviz ve çekirdek gibi 
yiyeceklerde bulunur.

Yemek pişirirken, margarin 
ve hindistan cevizi yağı gibi 
doymuş yağları (ağır yağlar), 
az miktarda zeytin yağı ve fıstık 
yağı ile değiştirmeye çalışın.

3. Şeker tüketimini azaltın

Eğer fazla oranda şeker 
tüketiyorsanız, kilo alabilirsiniz, 
bu da inme ve 2.tip diyabet riskini 
çoğaltır.

Günlük 7 küp (30 gr) şekerden 
fazla yememeniz gerekir. Bir 
kutu gazlı içeceğin içinde 9 küp 
şekerden fazla şeker olduğunu 
bildiğinizde, bu çokta fazla 
değil.

Tuz da olduğu gibi, yüksek 
miktarda şeker de  sık tüketilen 
gıdalarda gizlidir. Ve bu sadece 
tatlı gıdalarda değil – közlenmiş 
mısır ve domatesten yapılan 
ketçap gibi tuzlu atıştırmalıklarda 
da yüksek oranda şeker 
bulunabilir.
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4. Dengeli beslenme

Gün boyunca, aşağıdaki her bir 
gıda grubundan bir şeyler 
yemeye çalışın. Ev yapımı 
yiyecekler genellikle en iyi 
seçimdir, çünkü taze malzeme 
ile yapıldığını bilirisiniz, ve 
ayrıca, hazır yapılmış yemeklere 
göre daha az yağ, tuz ve şeker 
içerir.

Meyve ve sebze: günlük 5 tane 
tüketmeye çalışın. Konserve 
ve dondurulmuş meyve ve 
sebzelerinde dahil olduğunu 
unutmayın. Tabağınıza rengarenk 
sebzeler seçin. Onlar günlük 
beslenme oranınızın üçte birini 
oluşturabilirler.
Patates, pirinç, ekmek ve 
makarna türevi karbon 
hidratlar, yediğiniz şeylerin 
çeyreğini oluşturabilir.

Proteinler, yağsız et, balık ve 
yumurtada bulunur. Hayvansal 
kökenli olmayan proteinler, 
kuru fasulye, mercimek ve 
cevizde bulunur.

Süt, peynir ve yoğurt gibi süt 
ürünleri, kemiklerimizi güçlü 
tutmak için kalsiyum içerir. Yağ 
oranını, daha az yağlı yiyecekler 
tercih ederek, en az seviyede 
tutun. Gram başı en fazla kalori 
içeren şey yağdır, oyuzden yağ 
ihtiyacınız çok azdır. Margarın 
ve hindistan cevizi yağı gibi katı 
yağların yerine doymamış yağ 
olan zeytin yağı kullanmaya 
çalışın.

5. Lif tüketimini arttırın

Lifli yiyecek tüketme seçeneği, 
kilo vermeye, diyabete ve kalbin 
sağlıklı çalışmasına yardımcı 
olur, bu da inme riskini azaltır. 
Eğer çok fazla meyve ve sebze 
yiyorsanız, bu lif alımı için 
mükemmel bir yoldur. Ekmek, 
makarna ve pirinçte tam tahıllıları 
tercih edin. Elma ve patates 
yerken kabuğu ile yiyin. Yulaf, 
ceviz ve çekirdek te yine günlük 
lif alımını artırabilir.
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İnme sonrası yutkunma 
zorlukları

Eğer, inme sonrası 
yutkunma zorlukları 
ç e k i y o r s a n ı z , 
diyetisyeninizden 
sağlıklı bir şekilde 

yemek yiyebilmeniz için, destek 
almanız gerekir. Diyetisyeniniz, 
size nasıl güvenli ve lezzetli 
yemekler yapmanız konusunda 
tavsiyeler verebilir, böylelikle aile 
yemeklerine sizde katılabilirsiniz.

Uyuşturucunun yasadışı 
kullanımı

İnsanlar, inme riskini bilmeden, 
yasad ış ı  uyuşturucu lar 
kullanabilir. Kokain türü 
uyuşturucular, kullanıldığı günden 
sonra inme riskini çoğaltır. 

Kanabis ve eroin gibi diğer 
uyuşturucu türleri de, inme 
geçirme riskini yükseltme ve 
inmeden ölüm oranını yükseltme 
ile bağlantılılardır.

OLABİLDİĞİNİZ KADAR 
AKTİF OLUN

Fiziksel aktivite, 
inme riskini 
a z a l t m a k t a 
y a r d ı m c ı 
olabilir. Hareket 

ettiğiniz zaman, beyninizdeki 
kimyasallar serbest kalır, 
bu da sizin kendinizi daha 
iyi hissetmenizi sağlayarak, 
duygusal durumunuza yardımcı 
olur.

Eğer bu mümkün ise, fiziksel 
aktivitelerinizi çoğaltın, bu 
sizin sağlığınıza ve ruhunuza 
iyi gelecektir. Bazı insanlar 
için fiziksel aktivite, odada 
dolaşmak anlamına gelirken, 
bazıları için ise bu bir fitnes 
programı veya bahçede 
çalışmaktır.

Aktif ve sağlıklı bir yaşam biçimi 
ve sağlık sorunlarının tedavisi, 
kalp hastalıkları, bunaklık, ve 
kanser riskini azaltmakta da 
yardımcı olur.
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SAĞLIK DURUMUNUZU 
KONTROL EDİN

Eğer, inme ye bağlı olan bu 
sağlık sorunlarından herhangi 
birini taşıyorsanız, tedavinizi 
devam ettirerek riskinizi 
azaltabilirsiniz.

Eğer daha önce inme veya 
GİA geçirdiyseniz, riski 
azaltmanın en iyi yollarından 
biri, doktorunuzun size verdiği 
tedaviye devam etmektir.

YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyon,
inme vakalarının yarısında baş 
roldedir, böylelikle inme riskinin 
baş faktörlerindendir.

Bu nedir? Kalbiniz kan damarları 
yolu ile kan pompalar. Kan, kan 
damarı duvarlarına fazla basınç 
uyguladığı zaman, bu yüksek 
tansiyon olarak bilinir. Aynı 
şekilde hipertansiyon da denilir.

Bu neden risklidir? Yüksek 
tansiyon pıhtı oluşumunu veya 
beyinde kanamayı tetikleyebilir. 
Yüksek tansiyon, kalp krizi, 
bunama ve böbrek yetmezliliği 
riskini de çoğaltır.

Yüksek tansiyona sahip 
olduğumu nasıl anlarım? 
Genelde bir belirtisi yoktur, bu 
yüzden sıklıkla tansiyonunuzu 
kontrol edin.  Tansiyon ölçme 
aletleri kolaylıkla heryerde 
bulunabiliyor, çoğu eczane ve 
süpermarketlerde de ücretsiz bir 
şekilde ölçüm yapılıyor. Pratisyen 
hekimizde de muhtemelen 
tansiyon ölçme aleti vardır.

Bu konu hakkında ne 
yapabilirim? Eğer yüksek 
tansiyon tanısı konduysa, 
hayatınızda bazı sağlıklı 
değişiklikler size yardımcı 
olabilir, ama belkide tedavi 
görmeniz gerekir. Eğer size ilaç 
kullanmanız tavsiye edildiyse, 
ilaçları düzenli kullanmanız çok 
önemlidir.
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ATRİYAL FİBRİLASYON 
(AF)

Eğer tedavi edilmemiş atriyal 
fibrilasyonunuz varsa, inme 
geçirme riskiniz beş kata kadar 
daya yüksektir, ve eğer AF niz 
varsa inme çok daha ciddi olur.

Bu nedir? AF da kalbin işleyişi 
düzensizdir ve çok hızlı olabilir.

Bu neden risk taşır? Kalbin 
her atışında, kalpteki kanın 
boşalamamasına ve kalan kanın 
pıhtılaşmasına yol açabilir. 

Pıhtı, beyne kadar ulaşıp inmeye 
neden olabilir.

AF sahip olduğumu nasıl 
anlarım? Belki kalbinizin çok 
hızlı attığını hissedebilirsiniz, 
ama çoğu insanda belirti 
olmaz. Pratisyen hekiminiz 
sizi kontrol edip, diğer testlere 
yönlendirebilir.

Bu konu ile ilgi ne yapabilirim? 
Eğer AF varsa ve pratisyen 
hekiminiz veya hemşire inme 
riskinizin yüksek olduğunu 
belirtiyorsa, riski azaltmak 
için, antikoagülan içeriği 
almanız gerekir. Antikoagülan 
kullanımını devam ettirmek, 
inme riski azaltmak için çok 
önemlidir.

DİYABET

Diyabet neredeyse, inme riskini 
ikiye katlar.

Bu nedir?
Diyabet, vücudunuzun,kandan 
şekeri düzgün bir şekilde 
alamaması demektir.

Bu neden risk taşır? 
Kandaki fazla şeker miktarı, 
kan damarlarını ve sinirleri 
zedeleyebilir. Bu durum, beyin 
ve kalp krizine yol açabildiği gibi, 
bir uzvun kesilmesine, körlüğe 
ve böbrek yetmezliğine de neden 
olabilir.
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Diyabetimin olduğunu nasıl 
anlarım? Belki hiç bir belirtiniz 
yoktur, ama diyabet sık sık 
tuvalete çıkmanıza, kendinizi çok 
yorgun ve susuz hissetmenize 
neden olur. Diyabet ve prediyabet, 
kan analizi ile ortaya çıkar.

Bu konu hakkında ne 
yapabilirim? 
1.tip diyabetli insanların 
tedavisi için genelde insülin 
gereklidir.

2.tip diyabetli bazı insanlar 
sadece beslenme alışkanlıklarını 
değiştirerek tedavi olurken 
bazılarına ilaç ve insülin tedavisi 
gerekir. Şikayetçi olduğunuz 
diğer sağlık problemlerinizin 
tedavisi ve kilo vermek gibi, 
sağlıklı bir yaşam biçimi seçimi, 
inme riskinizi azaltmakta 
yardımcı olur.
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YÜKSEK KOLESTEROL

Yüksek kolesterolün genelde 
bir belirtisi olmaz, ama inme 
riskinin ana faktörüdür.

Bu ndeir?
Kolesterol, vücudumuz için 
çok önemli bir maddedir, ama 
kanınızda aşırı derece kolesterol 
varsa, bu kalp hastalıklarına ve 
inmeye yol açabilir.

Bu neden risk yaratır? Kandaki 
fazla kolesterol, tıkanıklığa 
ve daralmaya (ateroskleroz) 
neden olur. Bu pıhtı oluşumunu 
tetikler ve inme veya kalp krizi 
sonucunu doğurabilir.

Yüksek kolesterolümün 
olduğunu nasıl anlarım?  
Pratisyen hekim veya bir 
eczacıda kan testi ile.

Bu konu ile ilgili ne 
yapabilirim? 
Kolesterol seviyesi, inme ve 
kalp krizi riskini hesaplamak 
için kullanılabilir. Eğer risk 
yüksek ise, hayatınızda, kilo 
vermek, daha çok aktif olmak 
ve sağlıklı beslenmek gibi 
bazı değişiklikler yapmayı 
deneyebilirsiniz.

Statinler diye adlandırılan ilaçlar 
genelde yüksek kolesterol için 
verilir ve inme riskini azalttığı 
görülmüştür.

Bazı insanlar yüksek 
kolesterol ile doğmuşlardır. 
Bu kalıtsal durum ailesel 
hiperkolesterolemi olarak 
adlandırılır (AH). İnsanların 20 li 
veya 30 lu yaşlarında ölmelerine 
neden olur, bu nedenle eğer 
ailenizde erken yaşta kalp 
hastalıklarından veya inmeden 
ölen kişiler varsa, sık sık test 
yaptırmanız çok önemlidir. 
Kolesterolü azaltan ilaçlar ile 
tedavi edilebilir.
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İNME İLE İLGİLİ 
OLAN DİĞER SAĞLIK 
DURUMLARI

Orak hücreli anemi (SCD)
Orak hücreli anemi li insanların 
dörtte biri, 45 yaşından önce 
inme geçirir. SCD genellikle 
afrika, afro-karayip, asya ve 
akdeniz kökenli insanları etkiler. 
Bu inme riskini yükseltir, çünkü 
kırmızı kan hücreleri şekil 
değiştirir bu da pıhtı oluşma 
olasılığını artırır.

Kadın kontrasepsiyon ve 
hormon tedavileri
Bazı oral kontraseptifler ve 
hormon değişim tedavileri (HRT), 
kadınlarda yüksek inme riskine 
neden olabilir. Yani bu tedaviyi, 
eğer inme riskiniz çok düşükse 
gerçekleştirmeniz gerekir. Eğer 
tansiyonunuz, migreniniz varsa 
veya daha önce kanınızda bir 
pıhtılaşma olduysa, belkide bu 
tedavi için uygun değilsinizdir. 
Kontraseptif ilaç kullanımı veya 
HRT tedavisi sırasında, sigara 
kullanımı, fazla kilo veya 35 yaşın 
üstünde olmak da, inme riskini 
çoğaltabilir.

Kontrasepsiyon ve 
HRT nedenli inme 
riski çok düşüktür, 
bu yüzden eğer 
endişeleniyorsanız, 
t e d a v i n i z i 

doktorunuzla konuşmadan yarım 
bırakmayın. Sizin durumunuz 
için en uygun kontrasepsiyon 
ve hormon tedavi yöntemini, ve 
risklerini sorun. 

Stres, anksiyete ve 
depresyon

Eğer stres altındaysanız, 
anksiyete ve depresyondan 
şikayetçiyseniz, inme riskine 
karşı çok açık olabilirsiniz. 
Bunun neden böyle olduğu 
bilinmiyor, ama nedenlerinden 
biri, depresif veya büyük baskı 
altındayken sağlınıza çok 
dikkat edememeniz olabilir. 
Duygusal sorunlarınız için, 
arkadaşlarınız veya profesyonel 
birinden destek almaya çalışın, 
ve ruhunuza hitap edebilecek, 
sağlıklı yaşam seçeneklerini 
düşünün.
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Obstrüktif uyku apnesi 
(OSA)

Obstrüktif uyku apnesi (OSA) adı 
verilen uyku bozukluğu, inme 
ile bağlantılandırılır. OSA uyku 
sırasında soluk kesilmesine 
neden olur. Obstrüktif uyku 
apnesi olan bazı insanlar 
horlarlar, ama hepsi değil. 
Belki geceleri sürekli uyanıyor, 
gündüzleride çok uykulu 
hissediyorsunuzdur. Eğer OSA 
olduğundan şüpheleniyorsanız 
doktorunuza danışın.

Sağlığınızı nasıl kontrol 
altında tutabilirsiniz

Burada sözü geçen sağlık 
durumlarından hepsi, 
yaşamın herhangi bir 
döneminde gerçekleşebilir. 
Bu nedenle, kendinizi sağlıklı 
hissetseniz bile, düzenli sağlık 
kontrollerine gidin. Sağlığınız 
için endişeleniyorsanız, doktora 
danışın.
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BU İNMEDİR

İnme beyine olan bir ataktır. Bu beynin kanla beslenmesinin 
durması sonucu beyin hücrelerinin ölmesi ile ortaya çıkar. Beynin 
hasar görmesi, vücudunuzun fonksiyonlarına etki edebilir.  Düşünce 
yapınızı veya duygularınızı da değiştirebilir.

İnmenin iki ana şekli vardır:

1. İskemik: beyindeki kan 
damarlarının tıkanıklığı 
nedeniyle

İskemik inmeye çoğu zaman, 
kan pıhtısı nedeniyle olan inme 
denir.

2. Hemorajik: beyinde 
veya etrafındaki kanama 
nedeniyle.

Hemorajik inme ise çoğu zaman 
kanama olarak adlandırılır.
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İNME İŞARETLERİNİ KAVRAMA

Kendinizde veya bir başkasında inmenin ana işaretlerini tanıyabilmek 
önemlidir. FAST testini kullanmak bunun için en iyi yoldur.

Yüz (‘Face’): 
Kişi gülümseyebiliyormu? Yüzde bir tarafa 
doğru kayma oluyormu?

Kollar (‘Arms’): 
Kişi kollarının her ikisini de kaldırıp, oyle 
tutabiliyormu?

Konuşma (‘Speech’):
Kişi anlamlı bir şekilde konuşup sizin söylediklerinizi 
anlıyormu? Konuşması düzgünmü?

Vakit (‘Time’): 
Eğer bu 3 belirtiden herhangi birini 
gözlemlediyseniz, vakit kaybetmeden 112 yi 
arayın.

FAST TESTİ

FAST testi, inmenin en sık görülen 3 belirtisinin tanımına yardimcı 
olur. Ama yinede ciddiye alınması gereken başka belirtiler de vardır. 
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Bunlar aşağıdaki gibidir:

Ani halsizlik veya vücudun bir tarafında, el, kol ve 
bacaklar olmak üzere uyuşma;

Konuşma veya konuşulanı anlamada zorluk 
çekme;

Bir veya her iki gözde ani bulanıklık veya görme 
kaybı;

Ani bilinç kaybı veya bulanıklığı, baş dönmesi veya 
ani denge kaybı ve duşme;

Ani, şiddetli baş ağrısı.

İnme, yaşamın her anında, herkesin başına gelebilir. Her saniye 
önemlidir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini tespit ederseniz, 
beklemeden hemen 112 yi arayın.
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GİA VEYA MİNİ İNME

GİA (geçici iskemik atak) inme 
ili aynı şeydir sadece belirtileri 
daha kısa sürer, en fazla 1 saat 
kadar. GİA esnasında beyindeki 
kan damarı engellenir ancak 
tıkanıklık kendiliğinden 
temizlenir. Belirtileri inme 
vakası ile aynıdır. Kişide 
belirtiler ilk kez gözüküyorsa, 
GİA mı yoksa inme mi geçirdiğini 
anlama imkanınız yoktur, 
oyüzden vakit kaybetmeden 
112 yi arayın.

İNMENİN ACİL 
MÜDAHALESİ

Eğer inme şüphesi varsa, kişinin 
acilen ambulans ile hastaneye 
götürülmesi gerekir. İnmeye 
bir an önce müdahale etmek 
hayati önem taşır. Bir kaç saat 
içinde, pıhtı açıcı ve giderici 
ilaçların verilmesi gerekir, 
bu nedenle eğer inmeden 
şüpheleniyorsanız hemen 112 
yi arayın.
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YARDIM VE BİLGİYİ NEREDEN ALABİLİRİM?

BEYİNDER-Beyin ve Damar 
Hastalıkları Hasta Derneği; 
Beyin Damar Hastalıkları 
tanısı konmuş hastalara 
yardımcı olmak, bu amaçla 
bu hastalığın tıbbi, fiziksel ve 
psikolojik sorunlarını çözmeye 
yönelik girişimlerde bulunmak, 
olanaklar elverdiğinde tıbbi 
tedavi ile beraber psikolojik 
danışma ve rehabilitasyon 
hizmetlerini sağlayacak 
çalışmalarda bulunmak, 
hastaların ve ailelerin arasında 
ilişki kurulmasını sağlamak, 
hasta ve ailelerine gerekli 
danışmanlığı götürmek, 
eğitim – geliştirme amaçlı 
özel konferanslar, seminerler 
ve bilimsel toplantılar 
düzenlemek amacı ile 
kurulmuştur. Derneğimizin 
www.beyinder.com web 
adresimizden her tür sorularınız 
için bizlere ulaşabilirsiniz. 

BEYİNDER ayrıca inme 
konusunda uzman hekimleri 
ve hastaları bir araya 
getiriyor. Her tür sorunuzu 
yine web sayfamızdan uzman 
hekimlerimize danışabilirsiniz. 

BEYİNDER 
Beyin ve Damar Hastalıkları 
Derneği. 

Sumer Mahallesi Prof Dr 
Turan Güneş Caddesi No 2 
Zeytinburnu İstanbul 34025

www.beyinder.com
info@beyinder.org

BEYINDER
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