
2. İNMEDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜDÜR? 

• İnme riski alınacak koruyucu önlemlerle en aza indirilebilir. İnme gelişiminde rol oynayan 

yaş, cinsiyet, ırksal köken, ailede benzer hastalık olması gibi bazı risk faktörlerini 

değiştirmek mümkün değildir. Ancak bunların dışında kalan, inme geçirmenize neden 

olabilecek bazı etmenleri denetim altına alabilmeniz ve riski azaltabilmeniz mümkündür. 

• Risk faktörlerinin, birbirlerinin etkisini katlanarak artırdığını da unutmamak gerekir. 

• Koruyucu en önemli tedbir, uygun yaşam biçimi oluşturmaktır. Bu bağlamda, 

hipertansiyon, diyabet, ritm bozukluğu (atrial fibrilasyon), yüksek lipid düzeyleri, sigara, 

yoğun alkol kullanımı, şişmanlık, hareketsiz yaşam gibi değiştirilebilen risk faktörleri ile 

mücadele etmek gerekir. İnme riskinizi azaltmak için yapmanız gerekenler: 

• Kan Basıncınızı Takip Edin: Yüksek kan basıncı, hem damar tıkanıklığı sonucu gelişen 

(iskemik) hem de damar yırtılması sonucu gelişen (hemorajik) inmenin bir numaralı 

sebebidir. Kan basıncı ne kadar yüksekse, inme riski de o kadar artmaktadır. Kan 

basıncının bilinmesi ve yılda en az iki kez kontrol edilmesi önerilmektedir. 

• Tedavilerinizi Aksatmayın: Atrial fibrilasyon denilen sık karşılaşılan ritm bozukluğu 

inmenin önemli nedenlerinden biridir. Bu ritm bozukluğu, kalp içinde pıhtı oluşumuna 

yol açabilir. Atrial fibrilasyonu olan hastaların kan sulandırıcı ilaçlarını düzenli 

kullanmaları ve gerekiyorsa ilaçla ilgili kan kontrollerini düzenli yaptırmaları önemlidir. 

• Sigara kullanımını sonlandırın: Sigara inme riskini arttıran önemli faktörlerden biridir. 

Sigara içenlerin içmeyenlere göre inme geçirme riskinin en az 2-3 kat arttığı 

bilinmektedir. Başka birçok hastalık için de önemli bir risk faktörü olan sigara 

kullanımının bırakılması önemlidir.  

• Alkol kullanımını sınırlayın: Yoğun alkol kullanımından kaçınılması önerilmektedir. 

• Kolesterol düzeylerinizi düşürün: Yüksek kolesterol düzeylerinin inme riskini 

arttırdığı ortaya konulmuştur. Bu tabloda beslenme büyük önem taşır. Diyeti, egzersizi ve 

kullanıyorsanız ilacınızı aksatmamanız gerekir. Kolesterol ilaçlarını doktorunuzun 

önerdiği şekilde kullanın.  

• Yaşam biçiminizi gözden geçirin: Uyku düzeni, beslenme, egzersiz yapma, ilaçların 

düzenli kullanılması konusunda doktorlarınızın önerilerini yerine getirin. 

• Düzenli egzersiz yapın: Egzersiz yapmaya özen gösterin. Belirli bir yaşın üstündeki 

hastalar için en uygun egzersiz yürüyüştür. Günde 10.000 adım atmaya özen gösterin. 

• Diyetinize dikkat edin: Beslenme inme riskini etkiliyen önemli faktörlerden biridir. Az 

tuzlu yağdan fakir, bol sebze ve meyvenin tüketildiği Akdeniz diyetine ağırlık verin.  


