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GEÇİRMİŞ KİŞİLERE DESTEK
İnme geçirmiş kişilerin, ailelerine,
arkadaşlarına ve bakıcılarına bilgiler

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.
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TAVSİYE: Beraber okuyun.
İnme sonrası, anlama yeteneği
biraz etkilenebilir. Rehberimizi
okuma ve üzerine konuşma,
inme geçirmiş kişilere yardımcı
olabilir. Belki bazı şeylerin bir
kaç kez söylenmesi gerekebilir.

SİZİN HAKKINIZDA

İNME: NELER BİLMENİZ
GEREKİR
İnme bir beyin atağıdır. Bu durum
beynin bir kısmına giden kan
akımının engellenmesi ve beyin
hücrelerinin ölmesi durumunda
olur. Beyin hücrelerindeki hasar
vücudun işleyişini etkileyebilir. Bu
durum ayrıca düşünme şeklini ve
duyguları da değiştirebilir.

1. İskemik: Beyindeki kan
damarlarının tıkanıklığı
nedeniyle,
Eğer, inme sonrası bir aile
bireyinizin yada arkadaşınızın
bakımını üstlendiyseniz, bu
rehber tam olarak ne olduğunu
anlamanıza yardımcı olacaktır.
İnme geçirmiş kişilere
nasıl destek verilebileceği
ve nerelerden tavsiyeler
alınabileceği konusunda fikirler
verir.

2. Hemorajik: Beyinde
veya etrafındaki kanama
nedeniyle.
İskemik inmeye çoğu zaman,
kan pıhtısı nedeniyle olan inme
denildiğini duyabilirsiniz.
Hemorajik inme ise çoğu zaman
kanama olarak adlandırılır.

1

2
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HEMORAJİK İNMENİN
FARKLI İSİMLERİ
Hemorajik inme bazen beyin
kanaması, subaraknoid hemoraji
veya intraserebral hemoraji
olarak da adlandırılır.
GİA VEYA GEÇİCİ İNME

HER İNME FARKLIDIR

İnme sonrası bazı kişiler
iyileşirler. Fakat, inme hafif
veya ağır sakatlıklara yol
açabilir. İnme, herhangi bir diğer
duruma göre engelliliğe en çok
sebebiyet veren durumlardandır.
Ancak inmenin çoğu sonuçları
tedavi edilebilir. Rehabilitasyon,
hastaların en iyi şekilde
iyileşmelerine yardımcı olur.
Tavsiye: Kişi sağlıklı
göründüğü halde inmenin
gizli etkileri yüzünden yardıma
ihtiyacı olabilir.

GİA (geçici iskemik atak)
inme ile aynı şeydir, sadece
belirtileri 24 saatten az sürer.
GİA esnasında beyindeki kan
damarı tıkanır ama tıkanıklık
sonra kendiliğinden açılır. GİA
geçici inme olarak da bilinir,
fakat bazı insanlar yanlış bir
şekilde sadece
fenalaşma
olarak algılarlar. Ama GİA,
inmenin başlıca uyarı işaretidir.

İKİNCİ BİR İNME RİSKİ

İnme geçirmiş bir kişi, ailesi
ve arkadaşları için ikinci bir
inme riski büyük bir endişe
kaynağıdır. Araştırmalara
göre inme geçirmiş yaklaşık
her dört kişiden biri, ilk beş
yıl içinde ikinci bir inme daha
geçirecektir. İkinci inmenin ilk
30 gün içerisinde gelişme riski
yüksektir. Bu nedenle, inme
geçiren kişilerde doktorlar
herzaman riski artırabilecek
diğer sağlık durumlarının olup
olmadığını kontrol ederler.

İnme geçirmiş kişilere destek

İnme riskini artıran başlıca
sağlık durumları şunlardır:

Yüksek tansiyon
Atriyal fibrilasyon
(kalpte ritm
düzensizliği)
Diyabet

Yüksek kolesterol

İnme riskini azaltmak için
bu sağlık durumları tedavi
edilmelidir. Eğer kişide bu
durumlardan biri veya bir
kaçı varsa, riski azaltmak için
yapabileceği en iyi şey ona
verilen tedaviyi uygulamasıdır.
Kişiye, sigarayı bırakması ve
kilo vermesi gibi yaşam şekli
değişiklikleri de önerilerilebilir.

NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ

Kişiye verilen tedaviyi
uygulamasına destek olarak,
ikinci bir inme riskini azaltmakta
yardımcı olabilirsiniz. Eğer
kilo vermesi veya beslenme
alışkanlıklarını değiştirmesi
gerekiyorsa, belki de ona
destek olmanız iyi gelecektir.
Pratisyen hekim veya uzman
hemşire, kişiye bireysel riskini
anlamasında ve bu riski
azaltmakta yardımcı olabilir.
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İNME İŞARETLERİNİ KAVRAMA

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

FAST TESTİ

Face / Yüz:
Kişi gülümseyebiliyormu?
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 / Vakit:
Eğer bu üç belirtiden herhangi birini
gözlemlediyseniz, 112 yi arama vaktidir.
FAST testi inmenin en sık rastlanan 3 belirtisinin tanımına yardımcı
olur. Ama yine de herzaman ciddiye alınması gereken başka
belirtiler de vardır.

İnme geçirmiş kişilere destek

Bunlar aşağıdaki gibidir:
El, bacaklar veya ayaklar olmak üzere vücudun bir
tarafında ani güçsüzlük veya hissizlik

Konuşma veya konuşulanı anlamakta zorluk
çekmek.
Bir veya her iki gözde bulanık görme veya görme
kaybı.
Ani bilinç kaybı veya bulanıklığı, baş dönmesi veya
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 inme )
olan bir başdönmesi geçirdiyseniz,
pratisyen hekiminizi arayın ve
acilen muayene 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 ACİL TEDAVİSİ

Tavsiye:

Eğer inme şüphesi varsa, kişiyi
hastanenin uzman bölümüne
götürmek
gerekir.
Beyin
taraması ve diğer testler, inme
ve nedenlerini teşhis etmeye
yardımcı olmak için kullanılır.

Eğer, yeni inme geçirmiş birinin
bakımını üstlenmiş iseniz,
sağlık personellerinden hangi
test ve tedavi yöntemlerini
kullandıklarına dair sizi
bilgilendirmelerini isteyin.

İskemik inmede (beyindeki
kan damarlarının tıkanıklığı
nedeniyle olan inme) –
tedavi,
pıhtı
(tromboliz)
eritici ilaçlar (trombolitik)
ve kanda pıhtı oluşumunu
engelleyen
ilaçları
içerir.
Trombektomi pıhtının mekanik
bir cihaz ile çıkarılmasıdır.Bu
işlem,Avrupada henüz çok
az sayıda hastanede yapılır.
Hemorajik inmede (beyinde
veya
etrafındaki
kanama
sonucu ile olan inme) – tedavi,
tansiyon düşürücü ilaçları, ve
kanamayı durdurmak
veya
beyindeki basıncı düşürmek
amaçlı operasyonları da içerir.

PALYATİF (HAFİFLETİCİ) BAKIM

Bazı insanlar için inme hayati
tehlike taşıyabilir. Eğer yakınınız
ciddi bir şekilde hasta ve durumu
gittikçe kötüleşiyorsa, palyatif
bakım sunan bir hastaneden
palyatif
destek vermelerini
isteyebilirsiniz.

İnme geçirmiş kişilere destek

İNMENİN SONUÇLARI
HAKKINDA HIZLI BİR
REHBERLİK

yorgunluk, hafıza kaybı ve
duygusal problemler gibi diğer
durumları
farketmek
güç
olabilir.

İnmenin sonuçları, beynin
neresinde
olduğuna
ve
hasarlanan beyin alanının
büyüklük derecesine bağlıdır.

Tavsiye:
İnmenin bazı sonuçları çabuk
iyileşir.

Bazı insanların, konuşma,
yürüme ve yutkunma gibi
fiziksel aktivitelerinde sorun
olur. İnmenin neden olduğu

Halsizlik, inkontinans (idrar
tutamama)
ve
yutkunma
problemleri gibi problemler,
inmeden sonraki günlerde
iyileşir.

İNMENİN GÖZLE GÖRÜLEN SONUÇLARI

Hareket etme ve
denge
İnme çoğu zaman
vücudun
el
ve
ayaklarını etkileyen bir tarafında
güçsüzlüğe neden olur. Bu
durum, yürümede, dengede
durmada ve birşeyler tutmada
sorun oluşturur.
İnkontinans
problemleri
İdrar torbası ve bağırsak
kontrolünde problemler inmeden
sonra sık rastlanan durumlardır.
Kontinans, ilk haftalarda daha iyi
olmaya başlar.

Bu gerçekten can sıkıcı olabilir,
bu yüzden kişiyi anlamaya çalışın,
destek verin ve doktor yardımı
almaya teşvik edin.
Davranış
bozuklukları
İnme sonrası bazı
kişilerde davranış değişiklikleri
olabilir.
Örneğin
önceden
zevk aldıkları şeylere artık
ilgi duymayabilir, çok gergin
veya çabuk sinirlenen bir
hal
alabilirler.
Eğer
bu
davranışlardan biri kişi veya
etrafındakiler
için
tehlike
arz ediyorsa yardım istemek
önemlidir.
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Olayları tek
taraflı kavrama
problemleri
(mekansal ihmal)
Mekansal ihmalkarlık veya
dikkatsizlik,
beynin
tek
tarafının,
algısal
bilgileri
işlemediği anlamına gelir. Kişi
aslında vücudunun bir tarafını
algılamadığı için bir yerlere
çarpabilir. Yemeğinin bir kısmını
tabağında bırakabilir, çünkü
beyin gözden gelen tüm görsel
bilgileri işlemiyordur.
Yutkunma problemleri
(disfaji)
İnme, ağız ve boğazdaki
zayıf kaslar nedeniyle yutkunma
problemine yol açabilir. Bu
disfaji olarak bilinir. Yiyecek
ve
içeceklerin
kaçmasına
bağlı akciğer enfeksiyonunu
önlemek amacıyla, kişinin bir
süre yumuşak gıdalar veya tüp
yoluyla beslenmesi gerekebilir.
İnme
geçirmiş
kişilerin
nerdeyse yarıya yakınında
yutma problemi görülse de
sıklıkla ilk haftalarda düzelme
gözlenir.

İLETİŞİMDE ZORLUKLAR
Afazi
İnme geçirmiş kişilerin
yaklaşık üçte biri
afazi adı verilen lisan
sorunu yaşarlar. Çoğu zaman sağ
taraflı inme sonucu olur. Afazi,
konuşma, okuma, yazma ve
konuşulanı anlama gibi, lisanın
hemen hemen her yönünü etkiler.
Kişinin zekasında bir gerileme
olmaz sadece lisanı kullanmakta
sorun yaşar.
Zayıf yüz kasları
Yüzde, ağızda, dilde
ve boğazda güçsüzlük
konuşmaya zarar verebilir.
KONSANTRASYON VE
HAFIZA PROBLEMLERİ
İnme sonrası kişi, konuşmaya
konsantre
olma
zorluğu
çekebilir. Duyduğunu unutabilir,
eşyaları ve hatta simaları
tanıyamayabilir. Bütün bunlar
iletişime etki edebilir.

İnme geçirmiş kişilere destek

Tavsiye:
Güvenle konuşun.
Konuşma sorunu yaşayan
kişiye, sorduğunuz sorulara
cevap vermesi için zaman
vererek yardımcı olabilirsiniz.
Acele etmeyin – size
cevap vermesi için
belki de 30 saniyeden
bile fazla zamana
ihtiyacı olacaktır. Tek
tek sorular sorun ve onun yerine
cevap vermemeye çabalayın.
Eğer birşeyi anlamadıysanız
ona bunu söyleyin.
İNMENİN GİZLİ SONUÇLARI

Yorgunluk
Dinlenme
ile
geçmeyen yorgunluk,
inmeden sonra aylar
ve yıllarca sürebilir.
Kişi iyi gözüktüğü için, yorgunlukla
savaştığını kabullenmek zor
olabilir. Bu durum inme sonrası
olağan olup bazı kişiler için ciddi
problemler yaratabilir.

Duygusal sonuçlar
İnme, duygusal
sorunlarla yakından
bağlantılıdır. İnmeden
s o n ra , k i ş i l e r i n
neredeyse üçte biri depresyondan
şikayetcilerdir. Kişilerin %20
ye yakını, inmeden sonra ilk 6
ay duygu yoğunluğu yaşarlar.
Bu, bazen sebepsiz yere aniden
ağlamak veya gülmek anlamına
gelir.
Hafıza ve düşünme
İnmeden sonra, hafıza ve
konsantrasyon sorunları çok
sık yaşanır. Bunlar bilişsel
problemler olarak da bilinir. İnme
geçirmiş kişiler, ilk başta çok
şaşkın hissederler, ama çoğu için
bu durum ilk haftalarda iyileşir.
Görme yeteneği
İnme geçiren kişilerin
hemen hemen %60’ı
görme sorunu yaşar.
Bu sorunlar, çift
görme veya ışığa aşırı derecede
hassasiyet
olabilir.
Bazı
insanlar, görme yeteneklerinin
bir kısmını kaybeder, bu da
baktıkları herşeyi göremedikleri
anlamına gelir.
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Ağrı
Bazı kişilerde yanma hissi veya
kas ve eklemlerde ağrı gibi uzun
süreli ağrılar görülebilir. Bazı
kişiler, yaralarında yanma hissi
veya kemik ve eklemlerinde
sancı gibi, uzun zamanlı ağrılar
çekebilirler.
YARDIM İSTEYİN

İnmenin çoğu sonucu tedavi
edilebilirdir. Bu nedenle, hastane
çıkışı eğer bu sonuçlardan
birini yaşarsanız doktorunuza
danışmanız gerekir.

Tavsiye:
İnme
kişileri dinleyin.

geçirmiş

İnmenin bazı sonuçları apaçıktır.
Diğer değişimler ise öyle kolay
kolay gözle görülmezler. Kişiye,
sorunlarından
bahsetmesi
ve kendini nasıl hissettiğini
anlatması için zaman verin.

İnme geçirmiş kişilere destek

REHABİLİTASYON
İnme sonrası, ihtiyacı olan herkes, çoğu zaman hastanede olmak
üzere, rehabilitasyona hemen başlamalıdır. Tedavi aşağıdakileri
içerir:
Hareket terapisi: Günlük aktivitelerinde bağımsız
yaşayabilmeleri için, tekrar öğrenmelerine yardımcı olur.

Fizyoterapi: Hareket etmeyi, güçlenmeyi ve
dengede kalmayı daha iyi bir seviyeye çıkarır.

Konuşma ve dil terapisi: İletişime
ve yutkunmaya yardımcı olur.

Psikolojik terapi: Depresyon ve huzursuzluk gibi
hafıza ve düşünme zorluklarına da yardımcı olur.

Diyetisyen: yutkunma sorunu yaşayan kişilere,
yeme, içme ve sağlıklı beslenme tavsiyeleri verir.
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NASIL YARDIMCI
OLABİLİRSİNİZ

İNMENİN DUYGUSAL
SONUÇLARI

Çoğu kişiye, rehabilitasyon
sürecinde aile ve arkadaş
desteği gerçekten yardımcı
olur. Belki daha sonra kişinin
rehabilitasyon sürecine dahil
olup egzersizlerinde yardımcı
olabileceğiniz için, terapiste
nasıl yardım edebileceğinize dair
sorular sorun. Kişiye onu neyin
motive edebileceğini sorun.
Mesela, kişinin nasıl ilerlediğine
dair notlar almak onun attığı
adımları görebilmesine yardımcı
olabilir.

İnme kişiler veya etrafındakiler
üzerinde güçlü bir etki
bırakabilir.

Rehabilitasyonun, ilgili kişi için
çok zor ve can sıkıcı bir çalışma
olabileceğini unutmayın. Belki
de kişi, yürüme ve konuşma
gibi temel yeteneklerini yeniden
öğrenmeye çalışıyordur. Bu
durum ise büyük bir meydan
okumadır. Cesaret vererek ve
ilgi göstererek ona yardımcı
olabilirsiniz.

İNME GEÇİRENLER KENDİLERİ
HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR

İnme, insanların kendilerini
görme biçimini değiştirebilir.
İnme genellikle büyük bir şok
olarak gelir ve bu şokun büyük
bir duygusal etkisi olabilir. İnme
geçiren kişilerin neredeyse
üçte birinde inmeden sonra
depresyon gelişebilir.
İşte veya evde rol değişiklikleri
de büyük zorluklara yol
açabilir. Mesela kişi ailesini
geçindirmekte güçlük çekiyorsa
bu çok rahatsız edici olabilir. Daha
önce zevk aldığı şeyleri yapmakta
zorlanıyorsa, kaybetme hissi
yaşayabilir.

İnme geçirmiş kişilere destek

Uzman görüşü: ilişkiler
“İki kişiden şunu duydum:
“artık karımı koruyamıyorum.”
Doğru yada yanlış, önceden
ailelerine sahip çıktıklarını ama
artık bunu yapamadıklarını
düşünüyorlardı.”
Kolin, Stroke
Association çalışanı
Depresyon
ve
anksiyete
de, inmeden sonra çok sık
rastlanan durumlardandır. Eğer
aile bireyinizin duygusallaştığını
düşünüyorsanız, onunla bu
konu hakkında konuşun. Belki
pratisyen hekimizinin vereceği
tavsiyeler vardır.

AİLEYE VE ARKADAŞLARA
DUYGUSAL ETKİSİ

Aile bireyi inme geçirdiği zaman,
insanlar çok değişik tepkiler
verebilir. Belki hüzün, endişe,
suçluluk veya kızgınlık yada şok
hissi yaşayacaksınız.
Kişisel hikaye: kızgınlık
“Annemin başına gelenler için
bir suçlu arıyordum. Çok ama
çok kızgındım.”
Karol, inme geçirmiş
bir kadının kızı.
Kişide
ve
onunla
olan
ilişkinizdeki
değişiklikler
yüzünden kaybetmişlik hissi
yaşanabilir. O hala aynı kişi
olsa bile, iletişim ve hafızadaki
değişiklikler ve inmenin diğer
etkileri
nedeniyle,
olağan
alışkanlıklarda ve ailevi rollerde
değişiklikler meydana gelmiş
olabilir.
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HASTANE ÇIKIŞI
SONRASI DESTEK

Çıkış işlemlerinin hedefi taburcu
olduktan sonra herkesin
düzgün tedavi ve tam destek
görebilmesidir. Bu, rehabilitasyon
tedavilerini, günlük işlerde yardım
ve desteği kapsayabilir. Hasta
ve ailesi yada bakıcıları çıkış
planının bir parçası olmalıdır. Bu
nedenle eğer duruma vakıf olmak
istiyorsanız hastane çalışanlarına
bunu bildirmeniz gerekir. Çıkış
süreci ve verilebilecek destek
seviyesi birimden birime değişir.
İLERLEMEYE GENEL BAKIŞ

Eğer kişilerin ihtiyaçları değişirse,
doğru desteği alıp almadıklarını
onaylamak için, hastaneden
taburcu olduktan sonra en az bir
kere kontrole gitmeleri gerekir.
Genelde bu değişiklik hastaneden
çıktıktan 6 ay sonra olur. Eğer
değişiklik olmazsa yada yeterli
tedavi ve desteği görmediğinizi
düşününürseniz doktorunuza
danışın.

DESTEKLİ ERKEN TABURCU

Yataktan sandalyeye kadar
hareket edebildiğiniz ve
gidebileceğiniz güvenli bir ev
ortamınız olduğu taktirde, bazı
kişiler hastaneden erken taburcu
olup, rehabilitasyona evde devam
edebilirler.
Uzman görüşü: Taburcu olmak
“İlk toplantıdan itibaren, hastalar
ve aileleri ile çıkış planı hakkında
konuşuruz. Taburcu olduktan
sonra da rehabilitasyona devam
etmenin ve çıkışı olabildiğince
çabuk gerçekleştirmenin daha
faydalı olduğunu bildiğimiz için,
bu konuda çok açığız.”
Saymon, mesleki
terapist

İnme geçirmiş kişilere destek

BAKICILAR İÇİN BİLGİLER

KONAKLAMA

Eğer inme geçirmiş birinin
bakıcılığını üstlenmişseniz, bu
çok zahmetli olabilir. Bakıcı
olmanın bir çok formu olabilir,
belki de kendinizi bakıcı olarak
düşünmüyorsunuzdur.

İnme geçirdikten sonra, engelli
kalan bazı kişiler tek başına
yaşayabilirler. Bazılarına ise
evlerine alışmaları için biraz
zaman gerekecektir, ya da
alışveriş ve yemek pişirme gibi
günlük alışkanlıkları için destek.

Bakım, alışverişe gitmek, evi
temizlemek veya faturaları
yatırmak
anlamına
da
gelebilir. Bu kişisel bakım veya
rehabilitasyona yardım da
demek olabilir.
Kendinize bakmanız da çok
önemlidir. Eğer uykusuz kalır
veya beslenmenize dikkat
etmezseniz, bakıcı rolünüzü
gerçekleştirmeniz zorlaşabilir.
Bakıcılar da, stres, depresyon ve
halsizlik gibi duygusal sorunlar
açısından risk altındadırlar.Bu
nedenle yardım istemekten
çekinmeyin.
Yardımcı olmak adına, aileniz
ve arkadaşlarınız size vakit
ayırabilirler.
Çoğu
yerel
bölgelerde, bilgi ve tavsiye
alabileceğiniz bakım merkezleri
vardır.

Kişiye eğer yaşamının çoğu
alanında yardım gerekiyorsa,
belkide bakım evinde veya
a k ra b a l a r ı n d a
kalması
gerekecektir.
Eğer yapabiliyorsanız, kişi ile ne
istediği hakkında konuşun.
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BAKICI TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME

Ye re l
y ö n e t i m l e rd e k i
sosyal hizmetler, bakıcı
ihtiyaç değerlendirmesi adı
verilen destek ihtiyacınızı
değerlendirebilir. Sürekli bakıcı
olmak ve baktığınız kişi ile aynı
evde yaşamak zorunda değilsiniz.
Değerlendirme sizin ne tür bir
desteğe ihtiyacınız olduğunu
belirleyecektir.
Bu,
spor
salonuna üyeliğiniz ve seyahat
masraflarıza
yardım
gibi
stresinizi azaltmanıza yardımcı
olacak destekleri kapsayabilir.
Baktığınız kişi, sizin mola
vermenizi
sağlayabilmek
adına, belki de kısa bir
süreliğine bakım yurdunda
kalabilir. Bu masrafların ne
kadarlık bölümünün size ait
olması gerektiğini bilmeniz
için, merkez, finansal bir
değerlendirme yapabilir.

BAKIM VE DESTEK
İHTİYAÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Baktığınız kişi, kendi ihtiyaç
değerlendirmesini kendi de
yapabilir. Sosyal yardım ücretsiz
değildir. Ama masraflar için ne
kadar finansal yardıma ihtiyaç
olduğuna yerel merkez karar
verir. Eğer iki tarafta hem fikirse,
bakıcıların değerlendirilmesi de
aynı anda yapılır.
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MALİ ETKİ

İnmenin büyük bir mali etkisi
olabilir. Mesela, veli tam olarak
iyileşene kadar aile başlıca
gelirinden eksik kalabilir, ya
da aile bireyi çalışma saatini,
velisine veya eşine bakabilmek
için azaltabilir.

Bu bilgilerin, sizin bireysel
durumunuza hitap edecek
profesyonel tavsiyeler olmadığını
unutmayın. Doğru ve güncel bir
içerik sunmaya gayret ediyoruz
fakat bilgiler zaman içinde
değişebiliyor.
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NERDEN YARDIM VE BİLGİ ALABİLİRİM
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