


INME 
GEÇİRDİĞİNİZ ZAMAN 

İnme geçirmiş kişiler 
için kısa bir rehber

.

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. 



1İnme geçirdiğiniz zaman 

REHBERİN İÇERİĞİ:

GEÇİRDİĞİNİZ İNMEYİ ANLAYIN 

İNME SONRASI İYİLEŞME 
SÜRECİ  

İNMENİN BELİRTİLERİNİ 
GÖZLEMLEME  

YALNIZ DEĞİLSİNİZ 

İKİNCİ BİR İNME RİSKİNİ AZALTIN

NEREDEN YARDIM VE BİLGİ 
ALABİLİRİM
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SİZİN İÇİN BURADAYIZ

Eğer daha fazla yardım ve 
bilgiye ihtiyacınız varsa, İnme 
Yardım Hattı için 02125822120 
numaralı telefonu arayabilir, 
info@beyinder.org adresine mail 
atabilir veya beyinder.org sitesini 
ziyaret edebilirsiniz. 

SİZİNLE İLGİLİ

İnme sonrası tam düzelmiş de 
olsanız, engelli olarak hayatınıza 
devam ediyor da olsanız bilgi 
ve desteğe ihtiyacınız olacaktır. 
Bu rehber, inme geçirmiş tüm 
hastalar için faydalı bilgilerle 
birlikte yardıma ihtiyacınız 
olduğunda bu konuda nereye 
başvurmanız gerektiğini de 
içermektedir.

BUNU BİRİLERİ İLE 
BİRLİKTE OKUYUN

İnme anlama yeteneğini zora 
sokabilir. Bu rehberi birileri ile 
okumak ve üzerinde konuşmak, 
size rehberi tam olarak 
anlamnızda yardımcı olur.

GEÇİRDİĞİNİZ İNMEYİ 
ANLAYIN

İnme, beynin kan akımının 
aniden kesintiye uğraması 
sonucu gelişir, beyin hücrelerinin 
ölmesine neden olur. Bu 
hasar sonucu vücudun işleyişi 
değişebilir, düşünme ve hissetme 
şeklini değiştirebilir. 

İnme iki şekilde oluşur:

1. İskemik: Beyindeki kan 
damarlarının tıkanıklığı 
nedeniyle,

2. Hemorajik: Beyinde 
veya etrafındaki kanama 
nedeniyle.

İskemik inme çoğu zaman, 
kan pıhtısı nedeniyle olan inme 
olarak adlandırılır.

Hemorajik inme ise çoğu zaman 
kanama olarak adlandırılır.
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İnmeden sonra hastane 
süreci:

Beyin taramasından, 
testlerden ve tedavi sürecinden 
geçersiniz.

Kendinizi kötü ve yorgun 
hissedebilirsiniz.

Kendinizi çok büyük şok altında 
hissedebilirsiniz.

İnmeden sonraki şaşkınlık hissi 
normaldir.

İnmenin etkileri iki şeye 
bağlıdır:

1. İnmenin beynin hangi 
bölümünde olduğu,

2. İnmenin beyne ne kadar 
hasar verdiği.

İnme aşağıdakileri 
etkileyebilir:

Vücudun bir tarafında 
güçsüzlük

Yürüme ve denge problemleri

Hafıza ve düşünme yeteneği

Görme problemleri

Konuşma

Yutkunma

Mesane kontrol bozuklukları

Karıncalanma

Deride uyuşukluk

TAVSİYE: 
Sorular sorun

İlk başta inmenin ne olduğunu 
anlamak zordur. Sağlık 
personelleri ve terapistler 
sorularınıza seve seve cevap 
vereceklerdir.

İnme hafızaya ve duygulara 
etki edebilir

İnme çoğu zaman hafıza ile ilgili 
sorunlar yaratır.

Konsantrasyon problemleri 
yaşayabilirsiniz.

Aynı şekilde, kendinizi çok 
duygusal da hissedebilirsiniz.
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AFAZİ VE İLETİŞİMDE DİĞER 
SORUNLAR

İnmeden sonra çoğu insanın 
iletişim problemi olur. Bu 
durum değişik nedenler ile 
ortaya çıkabilir.

1. Afazi, beynin dilden sorumlu 
bölgesinin hasarından 
kaynaklanır. Afazi, konuşma, 
okuma, yazma ve anlama 
ile ilgili sorunlar şeklinde 
olabilir. Bu zekanızda 
bir gerileme olduğu 
anlamına gelmez, sadece 
dili kullanmakta sorunlar 
yaşadığınızı gösterir.

2. Yüz kaslarındaki zayıflık 
nedeniyle oluşan konuşma 
bozukluğu, hafıza ve 
dikkat problemleri iletişim 
sorunlarına neden olabilir. 

İNMENİN GİZLİ ETKİLERİ

İnme geçirdikten sonra bazı 
“gizli” etkiler oluşabilir.

Yorgunluk - dinlenme sorası 
geçmeyen yorgunluk,

Duygusallık - belirli bir neden 
olmadan gülme veya ağlama,

Anksiyete ve depresyon– 
kişilerin çoğu, inmenin 
davranışlarını daha sinirli ve 
itici yönde, ya da hissettiklerini 
daha açık bir biçimde söyleme 
yönünde değiştirdiği için 
üzülürler.

İnmenin gizli etkilerini anlamak 
sizin için de başkaları için de zor 
olabilir. Eğer yapabiliyorsanız, 
inmenin bu etkileri hakkında 
aileniz veya arkadaşlarınız ile 
konuşun.
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İNMENİN ETKİLERİ İÇİN 
YARDIM İSTEYİN

Eğer hala hastanedeyseniz, 
doktorunuz veya hemşireler ile 
konuşun.

Eğer hastaneden taburcu 
olduysanız, aile hekiminizden 
yardım isteyin.

İNME SONRASI 
İYİLEŞME SÜRECİ

En büyük gelişme genelde ilk 
aylarda olur. Ancak, iyileşme 
süreci yıllar alabilir.

KENDİNİZİ DAHA İYİ 
HİSSEDECEKSİNİZ

Enerjinizin geri gelmesi biraz 
vakit alabilir. Vücudun ve beynin 
iyileşmesi için biraz süreye 
ihtiyacı vardır.

BAZI SORUNLAR GEÇİCİDİR
Hastaların çoğu mesane 
kontrolünü tekrar kazanabilirler. 
İnme geçirdikten kısa bir süre 
sonra, tekrar konuşabilir ve 
tekrar yürüyebilirler. Yutkunma, 
yeme ve içme sorunları genelde 
iyileşir. Diğer birçok sorun, inme 
sonrası ilk gün veya haftalarda 
düzelir.

İNME SONRASI SİZE YARDIM 
EDEN İNSANLAR

Terapistler, doktorlar ve 
hemşireler size, iyileşebilmeniz 
için tedavi ve terapiler sunarlar. 
Arkadaşlarınız ve aileniz de size 
aynı şekilde yardımcı olabilirler.

TAVSİYE: zamana bırakın

Gün be gün ilerleyin. İşler 
hemen iyileşmeyince paniğe 
kapılmayın.
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REHABİLİTASYON

Bazı sorunlar çok çabuk iyileşse 
de, çoğu insan rehabilitasyona 
ihtiyaç duyar. Rehabilitasyon 
süreci, inmeden sonra hemen 
başlamalıdır. İyileşmeniz için 
yardımcı olacaktır.

REHABİLİTASYON NASIL İŞLER

Terapist, inmeden sonra oluşan sorunlarınızı değerlendirir. Sizin 
için en uygun egzersizleri bulur ve nasıl ilerlediğinizi kontrol eder.

Egzersizler size, güç ve 
dayanıklık elde etmenize ve 
iyileşme sürecinize yardımcı 
olabilir.

Eğer kas güçsüzlüğü veya 
vücudunuzun bir bölümünde 
felç varsa, terapinin amacı 
tekrar hareket edebilmeniz, ve 
denge ve koordinasyonunuzu 
iyileştirmenizdir. 

Terapi, konuşma ve yazma 
yeteneklerini de düzeltebilir.

Eğer, el ve kollarınızda sorun 
varsa, terapi sayesinde 
giyinme ve yemek pişirme 
gibi günlük aktivitelerinizi geri 
kazanabilirsiniz.

Rehabilitasyon terapist yardımı 
ile başlar, ancak devamını 
kendiniz de aile ve arkadaş 
yardımı ile getirebilirsiniz.
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TERAPİST DALLARI

Konuşma ve dil terapisti

Konuşmanızı düzeltmekte olduğu gibi, 
yutkunma ve dil zorluklarına da yardımcı 
olur.

Meslek terapisti

Günlük hayatta lazım olan yeteneklerinizi 
tekrar öğrenerek, bağımsızlığınızı 
kazanmanıza yardımcı olur.

Fizyoterapist

Güç, hareketlilik, denge ve dayanıklılık 
kazanmanıza yardımcı olur.

Diyetisyen

Yutkunma zorluğu çeken kişileri, güvenli bir 
şekilde yemek yemeleri ve birşeyler içmeleri 
için destekler ve sağlıklı beslenme tavsiyeleri 
verir.

Psikolog

Hafıza ve düşünme güçlüğü çeken kişilere 
yardımcı olduğu kadar, depresyon gibi 
duygusal sorunlar yaşayanlara da yardımcı 
olur.
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İNMENİN BELİRTİLERİNİ GÖZLEMLEME

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

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

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

Speech / Konuşma: 

Kişi anlamlı bir şekilde konuşup sizin 
söylediklerinizi anlıyor mu?  
Konuşması düzgünmü?

Time / Zaman: 
Eğer bu 3 belirtiden herhangi birini 
gözlemlediyseniz, vakit kaybetmeden 112 
yi arayın.

FAST TESTİ
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Bunlar inmenin ana belirtileridir. 
Ancak, başka belirtileri de 
vardır.

Onlar da aşağıdaki gibidir:

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

Konuşma veya konuşulanı 
anlamada zorluk,

Bir veya her iki gözde ani 
bulanıklık veya görme kaybı,

Ani bilinç kaybı veya bulanıklığı, 
baş dönmesi veya ani denge 
kaybı ve düşme,

Ani, şiddetli baş ağrısı.

Eğer, bu belirtilerden herhangi 
birini gözlemlerseniz hemen 
112’yi arayın.

İKİNCİ BİR İNME RİSKİNİ 
AZALTIN

İnme geçirdiğiniz zaman, 
doktorlar ikinci bir inme riskini 
artıracak herhangi bir sağlık 
durumunuzun olup olmadığını 
kontrol  ederler. Bu durumlardan 
birisi bile varsa, ikinci bir inme 
riskini azaltmak için tedavi  
edilirsiniz. 

Bu sağlık durumları 
şunlardır:

Yüksek tansiyon

Atriyal fibrilasyon (kalp 
ritminde bozukluk)

Diyabet (şeker 
hastalığı)

Yüksek kolesterol

Riski azaltmanın en iyi 
yollarından biri size verilen 
tedaviyi devam ettirmektir.

İnmenin diğer risk azaltıcı yolları 
için tavsiyeler almanız gerekir. 
Bazı kişilerin kilo vermesi, 
sigarayı bırakması veya alkol 
tüketimini azaltması gerekir. 

((112))
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Bütün bunlar, sağlık durumunuzu 
yönetmenize yardımcı olacağı gibi 
inme riskini de azaltır.

İnmenin riskleri hakkında bireysel 
tavsiyeler için aile hekiminize 
danışın.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

İnme geçiren kişilerin çoğu, ilk 
başlarda kendilerini çok yalnız 
hissettiklerini söylerler ve 
ne hissettiklerini başkalarına 
söylemekte zorluk çekebilirler.
İnmenin şoku, insanların 
hayatlarını değiştirebilir. 

Hastaneden çıktıktan sonra, 
bir profesyonelden, ailenizden 
yada arkadaşlarınızıdan destek 
almanız gerekir. Onların hepsi 
sizin iyileşme sürecinizin bir 
parçası olabilir. Eğer desteğe 
ihtiyacınız varsa 02125822120 
yardım hattını arayın yada aile 
hekiminiz ile iletişime geçin.

BAŞKALARI İLE KONUŞUN

Aile ve arkadaşlarla sohbet 
yardımcı olabilir. Duygularınızdan 
bahsedip, diğer insanların 
nasıl bir süreçten geçtiğinizi 
a n l a m a l a r ı n a  y a rd ı m c ı 
olabilirisiniz.
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NEREDEN YARDIM VE 
BİLGİ ALABİLİRİM

Eğer daha fazla yardım ve 
bilgiye ihtiyacınız varsa, İnme 
Yardım Hattı için 02125822120 
numaralı telefonu arayabilir, 
info@beyinder.org adresine 
mail atabilir veya beyinder.org 
sitesini ziyaret edebilirsiniz 

İNMENİN 
BELİRTİLERİ

Eğer hala inme belirtileriniz 
varsa, beklemeyin. Hemen 112 
‘yi arayın.

İNME RİSKİNİ 
AZALTMA

İnme risklerini azaltmak 
konusunda bireysel tavsiye için, 
aile hekiminize veya nöroloji 
uzmanına danışın.

İNMENİN ETKİLERİ 
KONUSUNDA YARDIM

Eğer, inmenin duygusal 
veya fiziksel etkileri hakkında 
yardıma ihtiyacınız varsa, aile 
hekimizine danışın.

DESTEK İHTİYACI

Konaklama ile ilgili 
bilgi ve bakım için yardım 
hakkında, yerel sosyal  yardım 
birimini arayın.

ARAŞTIRMAYA ORTAK OLUN

Araştırmaya katılmaya hakkınız 
vardır. Araştırmalar bize, teşhis 
koymayı ve inme geçirmiş 
kişilerin bakım konusunu 
iyileştirmemiz için yardımcı olur. 
Eğer sizden biri araştırmalara 
katılmak isterse, araştırmacılar 
ile, ilginizi çeken sorular 
hakkında konuşabilirsiniz, ve 
yine aile hekimizin ile de  bu 
konu hakkında konuşabilirsiniz.
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VERDİĞİMİZ BİLGİLER 
HAKKINDA

İnme geçirmiş kişiler için 
verebileceğimiz en iyi bilgileri 
vermek isteriz. Bu nedenle, inme 
geçirmiş kişilerden, ailelerinden 
ve sağlık uzmanlarından, bu 
yayını birlikte yayınlamayı rica 
ediyoruz.

ULAŞILABİLİRLİK

Bu rehber, henüz inme geçirmiş 
birinin kolaylıkla okuyabilmesi 
için düşünülmüştür.

Bu rehberi nasıl buldunuz? 
Düşüncelerinizi bizimle 
paylaşın, veya bu rehberin 
oluşum sürecinde kullandığımız 
belgeleri araştırın ve bize e-mail 
atın info@beyinder.org.

Bu rehberdeki bilgiler, sizin 
bireysel durumunuz için olan 
uzman tavsiyelerinin yerine 
geçemez, bunu unutmayın.
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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

BEYINDER



İnme derneği Birleşik Krallığın inmeyi kendisini yenmeye adamış önde 
gelen yardım derneğidir. Hayat-kurtarıcı çalışmaların finansmanı ve 
inmeden etkilenen şahıslar için hayati servisler bağışlar ile sağlanmaktadır. 
Detaylı bilgi için yardım hattımız +44 303 3033 100’ü arayınız veya web 
sitemiz stroke.org.uk. ziyaret ediniz. Yayınlar hakkında geri bildirimleriniz 
içim mail adresi feedback@stroke.org.uk.

İnme Derneği İngiltere’de ve Galler’de (No 211015) ve İskoçya’da 
(SCO37789) bağışlar için kayıtlıdır. Aynı zamanda Kuzey İrlanda (XT22803), 
Man Adasında (No 945) ve Jersey’de (NPO 369) kayıtlıdır

Illüstrasyonlar: freepik.com; Fundacja Udaru Mózgu; Studio Mzlaki, Belgrat




