


INMEDEN 
SONRAKİ BASAMAKLAR

İnme geçiren kişiler için bilgiler

.

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 doğruluğu 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. 



1İnmeden sonraki basamaklar

İKİNCİ BİR İNME RİSKİNİ 
AZALTMAK

İNMEYİ ANLAMAK İYİLEŞME VE 
REHABİLİTASYON 

HASTANE ÇIKIŞI DESTEK 
İNME SONRASI 

HAYATTAN ZEVK 
ALMAK 

NEREDEN YARDIM VE 
BİLGİ ALINABİLİR 

BU REHBERİN İÇERİĞİ:
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SİZİN HAKKINIZDA

Kendinizi tamamen iyileşmiş 
hissetseniz de, bir sakatlık 
kalmış olsa da, yine de inme 
sonrası bilgi ve desteğe 
ihtiyacınız vardır. Bu rehber, 
inme geçirmiş herkese, 
ihtiyaçları olduğu   taktirde 
yardım için nereye gitmeleri 
gerektiği konusunda öneride 
bulunur ve gerekli bilgiler verir. 

İNMEYİ ANLAMAK

İnme bir beyin atağıdır. Beynin 
bir bölümünü besleyen 
damarlardaki akımın durması, 
beyindeki hücreler ölmeye 
başlaması ile  meydana gelir. 
Beyin hasarı, vücudun işleyişine 
de etki edebilir. Aynı şekilde 
düşünce yapınızı ve duygularınızı 
da değiştirebilir.

İnmenin iki ana tipi vardır:

1. İskemik inme: beyin 
içindeki damarların 
tıkanması sonucu

2. Hemorajik: beyin içinde 
veya civarında kanama 
sonucu.

İskemik inme, çoğu zaman bir 
pıhtı olarak adlandırılır.

Hemorajik inme çoğu zaman 
kanama olarak adlandırılır.
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Hemorajik inmenin diğer 
isimleri

Hemorajik inme bazen beyin 
kanaması, subaraknoid kanama 
veya intraserebral kanama 
olarak da adlandırılır.

GİA veya minör inme 

GİA (geçici istemik atak) sadece 
belirtilerin kısa sürmesi dışında 
inme ile aynıdır. GİA esnasında 
beyindeki kan akımı engellenir 
ancak tıkanıklık kendiliğinden 
temizlenir. GİA, minör bir inme 
olarak da bilinir, bazı kişiler baş 
dönmesi olarak algılar. Halbuki, 
GİA inmenin  başlıca uyarı 
işaretidir.

İNMENİN VEYA GİA’NIN 
BAŞLICA BELİRTİLERİ

İnmenin etkileri: 
Her inme farklıdır. İnmenin 
etkileri, beynin hangi 
bölümünde olduğuna ve hasar 
gören alanın büyüklüğüne 
bağlıdır. 

İnmenin bazı etkileri:

Hareket ve denge

Vücudun bir tarafında 
güçsüzlük,

Denge ve yürüme sorunları,

Ayak, bacak, el ve kol 
kullanımında zorluklar.

Diğer fiziksel problemler

Yutkunma ile ilgili sorunlar,

Mesane ve bağırsaklar 
üzerindeki kontrolü kaybetme,

Yorgunluk : dinlenme sonrası 
dahi geçmeyen yorgunluk,

Kas ve eklem ağrıları.

Düşünme ve iletişim

Hafıza , konsantrasyon ve 
problem çözme ile ilgili 
sorunlar,

Konuşma, anlama,okuma ve 
yazma ile ilgili sorunlar,

Mekansal ihmal : bir taraftaki 
şeylerin farkında olmamak.
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Duysal sorunlar

Görme problemleri; çift görme, 
ışığa aşırı hassasiyet,  görme 
alanının bir kısmının kaybı,

Uyuşukluk ve karıncalanma.

GİZLİ ETKİLERİ

İnmenin, duygusal sorunlar ve 
yorgunluk gibi gizli etkileri de 
olabilir. Bu, inme sonrası hiçbir 
özürlülüğü olmayan veya hiçbir 
sağlık problemi yaşamamış 
kişilerin başına da gelebilir.

Kişisel hikaye: yorgunluk

"Hiç enerjimin olmaması 
üzerine, İnme- Yardım hattını 
aradım. Telefonun ucundaki 
bayan bana “Bunun tamamen 
normal” olduğunu söyledi. Bu 
çok büyük bir rahatlıktı."

Richard, inme 
geçirdi

Bu tür tüm problemlerinizde 
daha fazla bilgi almak için 
stroke.org.uk sitesini ziyaret 
ediniz.

Afazi

İnme geçiren kişilerin hemen 
hemen üçte birinde afazi 
denilen dil bozukluğu problemi 
görülür. Çoğu zaman beynin 
sol tarafında geçirilen inmeden 
kaynaklıdır. Afazi  dilin 
konuşma,okuma,yazma ve 
anlama da dahil her yönünü 
etkileyebilir. 

Kişide zeka geriliği olmaz, ama 
dili kullanmada zorluğu çeker. 
İletişimdeki güçlükler, zayıf yüz 
kasları nedeniyle de ortaya çıkan 
uyumsuz konuşma,hafıza ve 
konsantrasyondaki problemler 
sonucunda görülür. 

Davranış değişikliği

Bazı kişilerin davranışları değişir. 
Alışkanlıklarını değiştirebilirler, 
mesela kahve yerine çay içmeye 
başlayabilirler. Bazı kişiler çok 
sinirli bireylere dönüşürler ya 
da düşünmeden konuşur ve 
hareket ederler. 
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İnmenin çoğu etkileri 
geçicidir

İnme geçirdikten sonraki ilk 
günler ve haftalarda kendilerini 
iyi hissedebilirler. Bazı etkiler 
daha uzun sürer. Belki tamamen 
iyileşmeniz için rehabilitasyona 
ihtiyaç duyabilirsiniz. 

İNMENİN DUYGUSAL  
ETKİLERİ

İnme geçirdikten sonra çoğu 
kişi, şok, kızgınlık, suçluluk ve 
hüzün gibi duygular hisseder. 
Anksiyete ve depresyon 
gibi duygusal problemler 
yaşamaları  alışılagelmiş bir 
olaydır. Kişiler duygularını dile 
getirmekte zorlanabilirler, fakat 
sevdikleri kişi veya psikolog ile 
konuşmaları yardımcı olabilir.

Duygusallık

Bazı kişiler, inme geçirdikten 
sonra duygularını kontrol 
etmekte zorluk çekerler. Bunun 
adı duygusallıktır. Bu da bazen 
sebepsiz yere, kontrolsüzce 
ağlayabileceğiniz ya da 
gülebileceğiniz anlamına gelir.

Kişisel hikaye: duygusallık

„Özellikle yorgun olduğum 
zaman, çok da komik olmayan 
şeylere delice gülebiliyorum 
– bu ağlama ile karışık bir 
gülme,ve çok değişik birşey.”

Josh, inme geçirdi

İLİŞKİLER ÜZERİNDE 
ETKİSİ

İnme  etrafınızdaki insanlara 
da etki eder. Onlar da çoğu 
zaman endişe ve şok duygusu 
hissederler.İnme çevrenizdeki 
insanlarla olan ilişkilerinizi 
değiştirebilir, hastalık ve 
sakatlık ise aile bireylerinin 
rollerini etkileyebilir. 

Sizin nasıl bir süreçten 
geçtiğinizi anlamak, dostalarınız 
ve aileniz için zor olur, eğer 
yapabiliyorsanız onlarla ne 
hissettiğinize dair konuşun. 
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Çoğu insan, inmenin cinsel 
hayatlarına etki ettiğini söyler. 
Bu, inmenin fiziksel ve duygusal 
etkileri nedeniyle olabilir. 
Kişiler çoğunlukla bundan 
bahsetmekte zorlanır, ama 
bu mahçup olunacak bir şey 
değildir.

YARDIM ALMAK
Davranış değişiklikleri de olmak 
üzere, duygusal, cinsel sorun ve 
ilişkiler de yardım istemekten 
çekinmeyin. Doktorunuza 
görünün veya iletişime geçin.  

BEYİNDER

Web sitesi: www.beyinder.org

E mail: info@beyinder.org

Adres: Sümer Mahallesi Prof 
Dr Turan Güneş Caddesi No 2 
Zeytinburnu İstanb

Kişisel hikaye: depresyon 

„Sürek l i   “neden  bu 
benim başıma geldi” diye 
düşünüyordum ve çok, çok 
depresif olmaya başlamıştım. 
Neredeyse hemen danışmanlık 
hattı ile irtibata geçtim.“

Siliya, inme geçirdi

İYİLEŞME VE 
REHABİLİTASYON

İnmeden sonra,beynin ve 
vücudun iyileşmesi için zamana 
ihtiyaç vardır. İlk bir kaç hafta, 
bazı kişiler kendilerini çok 
yorgun ve kafa karışıklığı içinde 
hissederler.

Herkesin iyileşme süreci 
farklıdır. Kimileri tamemen 
iyileşir, kimilerinde başka sağlık 
sorunları veya sakatlıklar kalır.
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İyileşme hızı

İyileşme sürecinde en hızlı 
ilerleme ilk bir kaç ay içinde 
olur. Daha sonra iyileşme biraz 
daha yavaş ilerleyebilir. Ancak, 
kişilerin durumu aylar ve yıllar 
boyunca iyileşmeye devam 
edebilir.

Kişisel hikaye: iyileşme

„10 yıl sonra hala yavaş yavaş 
iyileşiyorum.“

Alan, inme geçirdi

Nöroplastisite

Belki nöroplastisite kelimesini 
duymuşsunuzdur. Bu beynin 
herhangi bir zarardan sonra 
iyileşebileceği yöntem anlamına 
gelir. 

Beyin hücreleri yenilenemez, 
ama beynin diğer bölümleri 
hakimiyet kazanabilir. Bu, 
yürümek, konuşmak ve dengeyi 
sağlamak gibi yeteneklerinizi 
düzeltebilirsiniz demektir.

Bu sürece, rehabilitasyon 
egzersizleri yaparak yardımcı 
olabilirsiniz.

REHABİLİTASYONU 
ANLAMAK

Rehabilitasyon, fonksiyonlarınızı 
mümkün olduğunca normal 
seviyeye getirmeye çalışmak 
ve engellilik durumuna alışmak 
demektir. Rehabilitasyondaki 
temel amaç, olabildiğince 
günlük yaşam aktivitelerinizi 
gerçekleştirebilecek duruma 
getirmek, iletişim kurmanıza, 
hareket etmenize ve mümkün 
olduğunca bağımsız olmanıza 
yardımcı olmaktır.

İnme geçirdikten sonra, hızlı 
bir şekilde rehabilitasyona 
başlamanız gerekmektedir. 
Hastanede başlayıp, gerekli 
olduğu taktirde evde de devam 
ettirmelisiniz.
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REHABİLİTASYON TÜRLERİ:

Mesleki terapi:  
Hareket etme ve giyinme gibi günlük yeteneklerinizi 
tekrar kazanmanıza yardımcı olur.

Fizyoterapi: 
Hareket etme ve dengede kalmanıza yardımcı olur. 
Kaslarınızı güçlendirir, hareketliliği, dengeyi ve 
koordinasyonu geliştirir.

Konuşma ve dil terapisi: 
Konuşma yetisini geliştirmenize ve daha kolay bir 
şekilde yeme içmenize yardımcı olur.

Psikolojik terapi: 
Duygusal sorunları, hafıza ve düşünce ile olan sorunları 
tedavi eder.

Diyet desteği:  
Diyetisyen,sizin ihtiyacınız olan besin ve sıvıyı almanıza 
özen gösterir. Yeme zorluğu çekiyorsanız, o konuda da 
yardımcı olur.

REHABİLİTASYON SÜRECİ 
NASIL İŞLER

Rehabilitasyon süresince, 
terapistler ile çalışırsınız. Terapist 
kapsamlı değerlendirmeyi yapar 
ve sizin ihtiyaçlarınıza uygun 
mümkün programı düzenler. 

Ulaşmak istediğiniz amaçları 
birlikte belirlersiniz. Bu 
amaçlara ulaşmak için planlar 
yapın. Terapinizin türüne bağlı 
olarak, belki de egzersizler 
yapmak zorunda kalacaksınız. 
Dayanıklılık oluşturmak için 
çalışabilir veya bir şeyler 
yapmak için yeni yolları 
öğrenebilirsiniz.
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Rehabilitasyon tavsiyeleri

İnme geçirmiş kişilerin bize 
söylediklerine göre, rehabilitasyona 
devam edebilmek için çok fazla 
çaba ve kararlılık gerekebilir. Bu, 
fiziken ve mental bakımdan çok 
zor bir iş olabilir, ancak çoğu kişi 
bunun, konuşma, yürüme ve diğer 
önemli yetenekler için, hayati bir 
ilerleme kaydetmelerine yardımcı 
olacağını bilir. 
Bu bölümde, inme geçirmiş 
kişiler ve profesyoneller, nasıl 
pozitif ve motive olmuş bir şekilde 
kalabileceğinize dair önerilerini 
paylaşmaktadır: 

Yardımcılar bulun

Egzersiz yapmak çok zor bir iş 
olabilir, bu yüzden aile 
bireylerinizden veya 
a r k a d a ş l a r ı n ı z d a n 
yardım isteyin. Başka 

kişilerin yardımıyla, egzersiz 
yapmayı  düzenli ve daha kolay 
bir hale getirebilirsiniz.

Pozitif kalın

İnme geçirmiş bazı 
kişiler, pozitif bir tutumun, 
rehabilitasyonda başarı 
sağlamanıza yardımcı olacağını 
söylüyorlar.

Hareket etmeye 
devam edin

Hareket etmeyi ve egzersizleri 
günlük ödev haline getirin.

Ulaşmak 
istediğiniz 
amaçlar koyun

Koyduğunuz amaçlara ulaşmak 
size başarı hissi verecektir.

İlerlemeyi kaydedin

Eğer düzenli bir 
şekilde ilerlemenizi 

kaydederseniz, ne kadar iyi 
yaptığınızı görürsünüz. İlk 
başlarda, rehabilitasyona 
k a t l a n a c a k  d u r u m d a 
olamayabilirsiniz. Kendinizi daha 
güçlü hissettiğiniz zaman, daha 
çok şey yapabilecek durumda 
olacaksınız.
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HASTANE SONRASI 
DESTEK

Eğer bir süre hastanede 
kaldıysanız, eve dönmek büyük 
bir hafiflik hissi verebilir size. 
Ama bazı insanlara, eve gitme 
korku verebilir.

Çıkış sürecinde size ihtiyacınız 
olan tüm destek sağlanmalıdır. 
Siz ve aileniz de çıkış planına 
dahil olabilir. 

Çıkış planı şunları içerir:

Rehabilitasyon,

Tıbbi tedavi,

Evde bakım,

Size lazım olabilecek 
malzemeler, araçlar,

Gözetim, takip.

DESTEKLİ ERKEN HAREKETE 
BAŞLAMA

Yataktan sandalyeye kadar 
hareket edebildiğiniz, ve 
gidebileceğiniz güvenli bir ev 
ortamınız olduğu taktirde, inme 
sonrası belki de hastaneden hızlı 
bir şekilde taburcu olabilirsiniz. 
Rehabilitasyona evde devam 
edebilirsiniz.

İhtiyaçlarınızın 
değerlendirilmesi

Hastaneden taburcu olduktan 
sonraki yaklaşık 6 aylık süre 
içinde, ne kadar ilerlediğinizi 
gözden geçirmelisiniz. Bu 
şekilde, uygun yardımı almayı 
garantilemiş olursunuz. Bu 
değerlendirme bazen İnme 
Dernek koordinatörleri, veya 
bu konuda uzmanlaşmış 
hemşire ya da inme doktorunca 
gerçekleştirilir. 

Eğer ihtiyaçlarınız değiştiyse, 
pratisyen hekiminize danışın.
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HASTANE ÇIKIŞI DESTEK 

Söz konusu sağlık problemleri 
veya destek ihtiyacı ise, 
pratisyen hekiminiz yardım 
istiyeceğiniz kişidir.

Belki, fiziyoterapist ve mesleki 
terapist gibi terapistler 
tarafından desteğe ihtiyacınız 
olabilir.

Belki, etrafınızda, inme 
konusunda uzman bir hemşire 
vardır.

Belki, size yardımcı olabilecek 
bir sosyal hizmet çalışanı 
vardır.

Nerede yaşadığınıza bağlı 
olarak İnme Derneği 
Koodinatöründen de yardım 
alabilirsiniz.

KONAKLAMA

Eğer inme sonrası herhangi 
bir engeliniz  varsa, bağımsız 
yaşayabilmek için, belki de 
evinizde bazı değişiklikler 
yapmanız gerekli olabilir. Bu 
mutfağı veya banyoyu size uygun 
duruma getirmek anlamına gelir. 

Bazı kişiler, ek destekli yeni 
bir ev bulmak zorunda kalırlar. 
Sosyal hizmet çalışanınız, size 
opsiyonları değerlendirmeniz için 
yardımcı olabilir. 

Bu şunları içerir. 

Korunaklı konut: uyarı sistemi 
veya gözetmen gibi belli 
yardımcıları olan bağımsız bir 
konut.

Evde bakım: temel kişisel 
bakım veya hastanın bakımını 
sağlayabilir.

İNMENİN MALİ 
ETKİLERİ

İnmenin size ve ailenize büyük 
bir mali etkisi olabilir.

İşe ara vermek

Eğer çalışıyorsanız, iyileşene 
kadar raporlu gözükerek 
para alabilirsiniz. Bazı sigorta 
poliçeleri, ağır hastalıkları 
karşılar. 
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Belki, işsizlik geri ödemesi ve 
destek gibi devlet yardımı da 
isteyebilirsiniz. Bazı kişiler, 
devletten yardım isteyecekleri 
için sinirlenirler, fakat devlet 
yardıma ihtiyacı olan herkese 
yardım etmek için vardır.

Engellilik

Eğer bir engeliniz varsa, bunun 
için mevcut olan belli yardımlar 
vardır (vergiden muafiyet gibi), 
daha fazla bilgi için iletişime 
geçin.

BEYİNDER 

Beyin ve Damar Hastalıkları 
Hasta Derneği

Sümer Mahallesi Prof Dr 
Turan Güneş Caddesi N0: 2 
Zeytinburnu İstanbul

www.beyinder.org
info@beyinder.org

Bakıcılar

Eğer, ücretsiz bakıcınız haftada 
35 saatten fazla geliyorsa, 
sizden bakım ücreti talep 
edebilir. Eğer yaşınız 65 
den büyük ise ve bakıma 
muhtaçsanız, bakıcı için ödeme 
istiyebilirsiniz.

Bakım ve destek ihtiyacı 
değerlendirmesi

Eğer inme sonra bir engeliniz 
oluştuysa, bakıma ve desteğe 
ihtiyacınız olabilir. Burda, bakıma 
ihtiyaç dereceniz ve bakım 
masrafları için olan mali yardım 
dikkate alınır. Değerlendirmeyi, 
yerel sosyal yardım birimleri 
gerçekleştirir. Ayrıca çeşitli 
malzeme ve aletler için destek 
de verilebilir.

BEYINDER
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İNME SONRASI 
HAYATTAN ZEVK ALMA
Zaman geçtikçe, ulaşmak 
istediğiniz kişisel hedeflerinizi 
keşfedeceksinizdir. İyileşme 
ve rehabilitasyon süreci yavaş 
ilerleyen uzun bir süreç olabilir, 
fakat bunu yaşayanlar, inmeden 
sonra hayattan zevk almanın 
yeni yollarını bulduklarını 
söylerler.

MUTLU VE SAĞLIKLI 
KALIN

Duygusal refah

Duygusal refahı iyileştirmenin 
yollarından biri fiziksel aktivite 
yapmaktır. Egzersiz yapmak, 
beyindeki kimyasal maddeleri 
serbest bırakır bu da kendinizi 
daha iyi hissetmenizi sağlar.

Duygularınızı kendinize 
saklamayın – onlar hakkında 
konuşmaya çalışın. Resim 
ve sanatla uğraşmak gibi 
kreatif aktivitelerde size yine 
duygularınızı belirtmenizde 
yardımcı olacaktır. 

İnmeden sonra, duygusal 
problemler yaşamak olağan 
bir şeydir. Eğer, anksiyete ve 
depresyon gibi problemleriniz 
varsa, doktorunuzdan yardım 
isteyin.

Eğlenceli bir hayat sürdürün

Zevk aldığınız aktivitelere 
katılın. Yeni şeyler deneyerek ve 
yeni kişiler tanıyarak kendinize 
meydan okuyun.

İnme geçirmiş diğer kişilerden 
destek alabilirsiniz. İletişime 
geçin: 

BEYİNDER 
Tel:  02125822120, 
www.beyinder.com, 
info@beyinder.org

Ve ülkenizde, inme geçirmiş 
kişilerin bağımsız kulüplerininin 
hangileri olduğunu bulun. Böyle 
topluluklara gitmeniz size yeni 
amaçlar sağlayabilir ve yeni 
arkadaşlıklar kazandırabilir.
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İŞ

Eşitlik yasası, engelli insanları 
iş yerinde korur, ve iş vereniniz, 
eğer mümkün ise, işte 
kalabilmeniz için size yardımcı 
olmakla yükümlüdür. İşe geri 
dönebilmeniz için gerekli bir 
takım desteklere hakkınız 
vardır.

Uzman bakışı: çalışma

„İnme geçirdikten sonra çok 
büyük problemleri olsa bile işe 
geri dönen hastalarımız vardı – 
onlar gerçekten inanılmazlar. “

Kolin, inme üzerine 
danışman

ARABA SÜRME VE 
HAREKET ETME

İnme veya GİA (geçici iskemik 
atak) geçirdikten sonra bir ay, 
kanunen araba veya motorsiklet 
sürmeniz yasaktır. Eğer inme, 
araba sürme yeteneğinizi 
kaybetmenize yol açtıysa, tekrar 
araba sürmeye başlamadan, 
emniyetin trafik birimine 
başvurmanız gerekir. Eğer beyin 
ameliyatı veya bir epileptik atak 
(sara nöbeti) geçirdiyseniz, 
trafik müdürlüğünü haberdar 
etmelisiniz.

Eğer şehir içi veya şehirlerarası 
otobüs veya kamyon 
şoförüyseniz, inme veya GİA 
geçirdiğiniz andan itibaren 
hemen emniyetin trafik birimine 
haber vermelisiniz.

Engelli kişiler için oluşturulmuş 
olan engelli park yerlerine 
aracınızı park ederek daha rahat 
hareket etmenizi sağlar.
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Yerel birliklerin toplu taşıma 
programlarında engelli kişiler 
için özel düzenlenmiş engelli 
kartları ile daha ucuza seyahat 
edebilirsiniz.

İKİNCİ BİR İNME RİSKİNİ 
AZALTMAK

Her insanın vücuduna ve yaşam 
biçimine bağlı olarak, inmeye 
karşı farklı riskleri vardır.

İnme riskinin ana faktörleri 
şunlardır:

1. Yaşlılık

Yaşlandıkça atardamarlarınız 
sertleşir, buda tıkanma riskini 
yükseltir.

Sağlık problemleri

Bazı sağlık problemleri inme 
riskini çoğaltır.

GİA ve inme: eğer GİA (geçici 
iskemik atak) veya inme 
geçirdiyseniz bu ikinci bir inme 
geçirme riskinizin daha yüksek 
olduğu anlamına gelir. Ama 
riski azaltmak için tedbirler 
alabilirsiniz

İnme riskini arttıran diğer 
unsurlar.

Tansiyon yüksekliği,

Atriyal fibrilasyon 
(kalbin düzensiz 
çalışması),

Diyabet (şeker 
hastalığı),

Yüksek kolesterol.

2. Yaşam biçimi

İnme riskini, günlük hayattaki 
alışkanlıklarımız artırabilir, 
bunlar:

Sigara içmek

Fazla kilolar

Fazla alkol tüketimi

Yetersiz fiziksel 
aktivite

Sağlıksız beslenme
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3. Aile geçmişi

İnme kalıtsal olabilir. Yani, 
eğer ailenizden biri daha önce 
inme geçirdiyse, sizin de inme 
geçirme olasılığınız daha 
yüksek olacaktır.

4. Etnik köken

İnme, siyahi kökenli ve 
Karayiplilerde daha sık rastlanır 
ve yine, Hindistan, Pakistan ve 
Bangladeş gibi, güney Asya 
ülkerinde de daha yaygındır.

İNME RİSKİ YÖNETİMİ

Riski azaltmak adına hangi 
adımları atacağınızı öğrenmek 
için, pratisyen hekiminize kendi 
durumunuzu kapsayan inme 
risklerini anlatmasını isteyin.

Size GİA (geçici iskemik 
atak) veya inme teşhisi 
konulduğu zaman, doktorlar 
bunu neyin neden olduğunu 
araştıracaklardır. Size, ikinci 
bir inme geçirme şansınızı 
azaltacak türde bir tedavi 
vereceklerdir. Örneğin eğer 
tansiyonunuz yüksek ise, size 
bunu kontrol altında tutacak 
bir tedavi vereceklerdir ki bu da 
aynı anda inme riskini azaltır.

Neredeyse dört kişiden biri, 
beş yıl içinde yeniden bir inme 
geçirecektir. İkinci inme büyük 
olasılıkla ilk 30 gün içinde olur. 
Bu yüzden size verilen tedaviyi 
uygulamanız ve verilen tedaviyi 
uzun vadede sürdürmeniz, riski 
mümkün olduğunca alt seviyeye 
indirmeniz için önemlidir. 

İnmelerin  %90 civarının, tedavi 
edilebilir ya da sigara gibi 
yaşam biçimi faktörleri ile ilişkili 
olduğunu biliyoruz.  Burada 
sözü geçen risk faktörlerinden 
biri sizde mevcutsa, aşağıdaki 
tedavi yöntemleri inme riskinizi 
azaltabilir ve sağlıklı yaşam 
için bazı adımlar atmanızı 
sağlayabilir.

Belirsizlik ile yüzleşme

Belirsizlik inmenin bir parçasıdır. 
Çoğu insan gelecekten kaygılanır. 
Bu kaygı, anksiyete ve depresyona 
sürükleyebilir. Eğer kendinizi aşırı 
derecede kaygılı hissediyorsanız 
pratisyen hekiminize danışın. 
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ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

Pratisyen hekiminiz, size risk 
azaltmak için fikir ve destek 
verebilir. İnme riskini azaltmanın 
en iyi yöntemlerinden biri, inme 
ile ilişkili sağlık durumunu 
düzeltmektir.

İskemik inme veya GİA 
(geçici iskemik atak) sonrası: 
antiplatelet ilaçlar (kan 
sulandırıcılar), kanı daha az 
yapışkan kılarak, ikinci bir pıhtı 
oluşma riskini azaltır.

Tansiyon yüksekliği:

Tansiyon yüksekliği için bir 
kaç tane farklı ilaç vardır. 
Belki diüretikleri, kalsiyum 
kanal blokerlerini, ACE 
inhibitörlerini ve beta blokerleri 
duymuşsunuzdur. Sağlıklı 
yaşamı ilgilendiren adımlar 
ise, sigarayı bırakma, alkol 
tüketimini azaltma ve daha 
fazla fiziksel aktiviteyi kapsar.

Atriyal fibrilasyon  
(kalbin düzensiz çalışması): 

Kalbin ritmini düzeltmek veya 
kalp hızını kontrol altına almak 
için bir dize ilaç kullanılabilir. 
Antikoagülan ilaçlar, pıhtı 
oluşma riskini azaltmak için 
kullanılabilir. Bazen normal 
ritmi sağlamak için cerrahi 
işleme gerek duyulabilir. 

Diyabet:

Tedavi yöntemi, kan şekerini 
kontrol altına almak için çeşitli 
hapları ve insülin iğnelerini 
içerir. Sağlıklı beslenmek, kilo 
vermek ve egzersiz yapmak, kan 
şekeri seviyenizi korumak için 
yardımcı olabilir. Diyabeti olan 
insanlar, kan şekeri kontrolü, 
göz ve ayak muayenesi de dahil 
olmak üzere  düzenli kontrollere 
gitmelidir.
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Yüksek kolesterol:

Statinler, kandaki kolesterolü 
azaltmak için kullanılan başlıca 
ilaçlardır. Sağlıklı beslenmek, 
egzersiz yapmak ve sigarayı 
bırakmak da yine kolesterolü 
azaltmaya yardımcı olur.

Unutmayın, asla tedaviyi 
doktorunuza danışmadan 
bırakmamalısınız.

SAĞLIKLI YAŞAMA GİDEN 
ADIMLAR

Fiziksel aktiviteler ve sağlıklı 
beslenme ikinci bir inme 
riskini azaltır. Sağlıklı yaşam 
stili, tansiyon, diyabet ve 
yüksek kolesterol gibi sağlık 
durumlarını dengede tutmanızı 
sağlayarak, inme riskinizi 
azaltır. Sağlıklı belenmek, 
sigarayı bırakmak, alkolü 
azaltmak ve daha fazla fiziksel 
aktivitede bulunmak, riski 
azaltmakta yardımcı olabilecek 
adımlardır.

Sigarayı bırakmak

Sigara içmek, inme geçirme 
şansınızı ikiye katlar, bu nedenle 
sigarayı bırakmak için tavsiyeler 
almanız faydalı olacaktır. 
Sigarayı bıraktığınız anda, inme 
riskiniz azalmaya başlar.

Sağlıklı beslenmek

Çok fazla meyve, sebze 
ve olabildiğince ev yapımı 
yiyecekler tüketin, çünkü hazır 
yiyecekler ve atıştırmalıklara 
göre daha az yağ ve tuz 
bulundururlar. Daha az tuz 
tüketimi, tansiyonu kontrol 
altında tutmaya, daha az yağ 
tüketimi ise kilo vermeye 
yardımcı olur.

Daha fazla hareket edin
Hareket edebildiğiniz kadar 
hareket edin. Eğer imkanınız 
varsa, günde yarım saat 
yürüyün. Hergün yarım saat 
yürümek, inme riskini yarıya 
indirebilir. Yapabilirseniz, evde 
hareket etmeye devam edin. 
Sadece her 20 dakikada odaları 
dolaşmak bile inme riskini 
azaltabilir.
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Kişisel hikaye: aktif olun!

„Biraz hareket sizi çok uzaklara 
götürebilir. Evde yapabileceğiniz 
şeyleri yapın, gezin.”

Michael, inme geçirmiş 
hasta

Daha az alkol tüketin

Daha az alkol tüketerek, inme 
riskinizi azaltabilirsiniz. Büyük 
Britanya da, hükümet alkolün 
sağlığa verdiği zararları en 
aza indirmek adına, haftada 
14 uniteden fazla alkol 
tüketmemeyi  tavsiye ediyor. 
Sınır erkeler ve kadınlar için de 
aynı.

Ağırlık kontrolü

Sağlıklı vücut ağırlığını korumak, 
inme riskini azaltır. Kilo vermek, 
tansiyonunuzu ve eğer diyabetiniz 
varsa kan şekerinizi dengede 
tutmanıza yardımcı olur.

Başlayın

Hayatınızda yapabileceğiniz 
sağlıklı değişiklikler adına 
tavsiyeler  ve sigarayı bırakmak, 
kilo vermek ve alkolü azaltmak 
gibi kişisel yardımlar  almak için 
doktorunuza danışın.
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İNME BULGULARINI TESPİT ETMEK

Kendinizde veya bir başkasında, inmenin başlıca belirtilerini 
tanımlayabilmek önemlidir. FAST testini kullanmak en iyi yöntemdir.

FAST testi inmenin en sık rastlanan 3 belirtisinin tanımına yardımcı 
olur. Ama yine de her zaman ciddiye alınması gereken başka 
belirtiler de olabilir.  

Face / Yüz:    
Kişi gülümseyebiliyor mu? 
Yüzde bir tarafa doğru kayma var mı?

Arms / Kollar: 
Kişi kollarının her ikisini de kaldırıp öyle 
tutabiliyor mu?

Speech / Konuşma: 

Kişi anlamlı bir şekilde konuşabiliyor mu ve 
sizin söylediklerinizi anlıyor mu? Konuşması 
düzgün mü?

Time / Zaman: 
Eğer bu üç belirtiden herhangi birini 
gözlemlediyseniz, 112’yi arama vaktidir.

FAST TESTİ
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Bunlar aşağıdaki gibidir:

Ani güçsüzlük veya vücudun bir tarafında, el, 
kol veya ayaklar olmak üzere uyuşma.

Kelime bulmakta veya anlaşılır 
cümlelerle konuşmada zorluk.

Bir veya her iki gözde bulanıklık veya görme kaybı.

Ani bilinç kaybı veya bulanıklığı, baş 
dönmesi veya ani düşme.

Ani, şiddetli baş ağrısı.

İnme, yaşamın her anında, herkesin başına gelebilir. Her saniye 
önemlidir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini tespit ederseniz, 
beklemeyin. Hemen 112’yi arayın.

Eğer belirtiler 24 saatten uzun bir süre önce çıktıysa ne 
yapılması gerekir

Eğer bir günden fazla bir 
süre önce, belki de GİA 
(geçici iskemik atak) olan bir 
baş dönmesi geçirdiyseniz, 
pratisyen hekiminizi arayın 
ve acilen randevu isteyin. 
Ayrıca yine size en yakın acil 

servise gidebilirisiniz. GİA, 
inmenin başlıca uyarı işaretidir. 
Bu nedenle, daha önceki bir 
zamanda GİA geçirmiş olsanız 
bile, tıbbi yardım almanız 
gereklidir.
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İNMENİN TEŞHİS VE 
NEDENLERİ

İnmenin teşhisi, nörolojik 
muayene ve beyin 
görüntülemekleri sonucu 
konulur. Bu inmenin, ne tür 
bir inme olduğunu ve beynin 
neresinin etkilendiğini gösterir.

Eğer inme, pıhtı sonucu 
oluştuysa, bunun beynin içinden 
mi, yoksa kalpten mi geldiğini 
tespit etmek için, tarama ve 
diğer testler kullanılır.

Eğer inme kanama sonucu 
oluştuysa, görüntüleme beyindeki 
kan damarlarını içerecek şekilde 
de olmalıdır.

Tarama türleri

Bilgisayarlı tomografi (CT),

Manyetik rezonans 
görüntüleme (MR).

Diğer test ve kontroller

EKG (elektrokardiyogram): 
kalp atımını gösterir,

Doppler utrason: boyun 
damarlarında tıkanıklık olup 
olmadığını ortaya koyar,

Tansiyon ölçme.

Kan testi şu kontrolleri içerir

Kan pıhtılaşması

Kan şekeri

Kolesterol seviyesi

İNMENİN ACİL TEDAVİSİ

İnmenin tedavi amacı beynin 
kan akımını tekrar sağlamaktır. 
Bu, beynin daha fazla zarar 
görmesini engelleyebilir. Ancak 
bazen belirtiler daha iyiye 
gidebileceği gibi, daha fazla 
kötüleşebilirde.
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Eğer beyninizde kan pıhtısı 
varsa, doktorlar bunu pıhtı 
çözücü ilaçlar (tromboliz) 
ile de çözmeye çalışabilir. 
Trombektomi, beyinden pıhtının 
çıkarılması girişimidir. Bu 
işlem, Büyük Britanya da henüz 
çok az sayıda hastanede vardır. 
Eğer beyniniz de kanama varsa, 
doktorlar kanamayı durdurmak 
veya beyindeki basıncı azaltmak 
için operasyon yapabilirler. 
Size, tansiyonunuzu dengede 
tutmanız için ilaç verilecektir.

İKİNCİ BİR İNMEYİ 
ÖNLEMEK İÇİN TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ

Hastanede doktorlar ikinci bir 
inmeyi önlemeye çalışırlar. 
Bazen, boyun arterlerindeki 
(karotis arter) tıkanıklığı 
gidermek için ameliyat 
yöntemine başvururlar.

Tansiyonu ve kandaki 
kolesterolü azaltmak için 
ilaçlar kullanırlar. Aynı şekilde, 
pıhtı oluşumunu engelleyici 
ilaçlar da kullanırlar. Buna, kanı 
daha az yapışkan hale getiren 
antiplatelet ilaçlar da dahil 
edilir. Antikoagülanlar da aynı 
şekilde pıhtı riskini azaltır.
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NERDEN YARDIM VE BİLGİ ALABİLİRİM

BEYİNDER-Beyin ve Damar 
Hastalıkları Derneği. 

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

Tel:  02125822120

www.beyinder.com

info@beyinder.org

BEYİNDER Türkiye'de Beyin ve Damar Hastalıklarının 
toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasını hedefler
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