
17. İNME HASTALARININ TABURCULUK SONRASI YAŞAYABİLECEĞİ SORUNLAR 

 

İnme geçiren kişiler mevcut özürlülüklerinin oranına göre günlük yaşam aktivitelerini 

yapmada sınırlılık yaşayabileceği gibi, bir bölüm hasta yatağa bağımlı hale de gelebilir. Bu 

durum sonucunda da inmeye bağlı bazı komplikasyonlarla da karşı karşıya kalabilirler. 

• Yatak yaraları (bası ülserleri): Özellikle kemiğin cilde yakın olduğu yerlerde 

meydana gelir, en sık görüldüğü yerler kuyruk sokumu, ayak topuk bölgesi, dirsek 

bölgeleridir. Bu bölgelerde basıncın azaltılması, havalı yatakların kullanılması, 

nemlenmenin önlenmesi, derinin bakımı ve temizliği koruyucu yöntemler arasında 

yer alır.  Ama en önemlisi; hastanın durumu stabil ise, her 2 saatte bir yapılacak olan 

pozisyon değişimidir.  

Hasta bir yana doğru çevrildikten sonra koltuk altına ve bacak aralarına yastık 

konulmalı, ayaklarda da “düşük ayak” oluşmaması için ayak bileklerini 90 derecede 

tutacak şekilde ayak tabanlarına yastık konulmasına dikkat edilmelidir. Bu yatak 

içindeki çevirmeler esnasında felçli kolun üzerinde uzun süreli yatma olmamasına 

dikkat edilmelidir.  

 

• İdrar ve gaita kontrol kaybı: İnme sonrası kısmen mobil olabilen hastaların tuvalete 

yetişme süreçlerinin uzaması, bazı hastada farkındalığın kaybı, bir bölüm hastada da 

konuşamama nedeni ile kendini ifade edemediğinden idrar/gaita kaçırma olabilir. 

Yatağa bağlı hastalarda ise mesane kontrolü olmayabilir ve alt bezi veya daha nadiren 

gerekli olduğu durumlarda idrar sondası ile taburcu edilebilir. Bu hastalarda da idrar 

yolu infeksiyonu sık görülür.  

 

• Düşme: İnme hastaları tekrarlayan düşmeler ve düşmeye bağlı yaralanmalar nedeni 

ile risk altındadırlar. Yataktan kalkma esansında, yürürken yeterli dengeyi 

sağlayamama ya da ayakta iken tansiyonun düşmesi gibi nedenlerle düşmeye 

yatkındırlar. Kişinin dengesini sağlamak için baston kullanması, evde koridorlara bar 

konulması, ev tabanlarının engebeli olması, basamakların hastanın adım atmasına 

göre düzenlenmesi, halıların uçlarında püsküllerin olmaması gibi tedbirlerle düşme 

oranı azaltılabilir.  

 



• Depresyon: İnme sonrası depresyon sıklıkla görülür. Bu durum 6 ay ile 1 yıl kadar 

sürebilir. Hastanın daha önceden geçirilmiş bir psikiyatrik hastalık öyküsü olması, 

ailede depresyonun bulunması ve kadın cinsiyetinden olmak riski arttırır. İnme 

sonrası depresyonda psikiyatri doktoruna başvurulması ve onların önereceği 

depresyon ilaçlarının uygun sürede kullanılması önem taşımaktadır. Çünkü 

depresyondaki hastanın motivasyonu düşüktür ve bu süreçte ilaçlarını düzenli 

almama, fizik tedavi egzersizlerini yapmama gibi bir ruh hali içinde bulunabilir. Bu 

süreçte inme hastasına bakım verenler arasında da depresyon oranı yüksek olup, çok 

yönlü destek tedavisi gerekebilir.  

 

• Yutma güçlüğü ve besinsel zatürre (aspirasyon pnömonisi): İnme hastalarının 

yaklaşık yarısında inme sonrası yutma güçlüğü gelişir. Hastalar sıvılar başta olmak 

üzere gıdaları yutamazlar ve genizlerine hatta akciğerlerine kaçırabilirler. Ağızdan 

beslenemeyen hastalara burundan beslenme sondası takılabilir, ancak bu sondaların 

bir aydan uzun süreli kalması tercih edilmez. Eğer hasta uzun süreli ağızdan 

beslenemeyecekse ciltten mideye takılan ve uzun süre kullanılabilen sonda (PEG) ile 

beslenmesi sağlanır.  

 

Erken dönemde ağızdan beslenebilen hastalarda gıdaların püre kıvamına getirilmesi    

önerilebilir. Beslenme sırasında hastanın masada otururmuş gibi dik oturur 

pozisyona getirilmesi, gıdaların yavaş ve küçük lokmalar halinde verilmesi, bir 

sonraki lokmaya geçmeden önce hastanın lokmayı yutmuş olduğundan ve ağzında 

artık kalmadığından emin olunması önemlidir. Benzer şekilde, sonda ile beslenen 

hastalarda da tüm öğünler sırasında hastaların yarı oturur pozisyona getirilmeleri 

gerekmektedir. Yutma bozukluğu olan hastalara düzenli yutma egzersizleri ve 

yutmayı kolaylaştırabilecek bazı baş ve boyun pozisyonları öğretilmelidir. Hastalar 

özellikle sıvı gıdaları alırken zorlanacakları için kıvam arttırıcı tozlar da bu süreçte 

faydalı olacaktır.  

Hastanızın durumuna en uygun olan beslenme önerileri taburculuk öncesi 

doktorunuz tarafından size aktarılacaktır.  

Yutma problemi olan inme hastalarında en korkulan komplikasyonlardan biri de 

yutulduğu zannedilen besin parçalarının akciğere kaçmasıdır. Bu hastalarda öksürük, 



solunum zorluğu ve ateşte yükselme görülebilir. Bu durumda mutlaka en yakın sağlık 

merkezine başvurulmalıdır.  

 


