
14. İNME SONRASI FİZİKSEL EGZERSİZ ÖNERİLERİ 

İnme geçiren hastalarda etkilenen damara ve beyin bölgesine göre konuşmada bozulma ya da 

konuşmanın hiç olmaması, kol ve bacakta kuvvet kaybı görülebilir.  

Konuşma yetisini kaybeden hastaların bir bölümünde ilk 6 ay içinde daha hızlı olmak üzere 

konuşma bozukluğunda kademeli bir düzelme görülebilir, bu iyileşme süreci 1-2 yıla kadar da 

uzayabilir.  

Kuvvet kaybı inme hastalarında en sık görülen bulgulardandır. İnme hastalarının çoğunda 

koldaki güç kaybı bacaktan daha fazladır. Fiziksel egzersizlerin eklem hareket açıklığını koruyacak, kol 

ve bacaktaki fonksiyon kaybını azaltacak, koordinasyonu sağlayacak, yürüme ve denge fonksiyonlarını 

sağlayacak yönde olması planlanır.  

İnme sonrası etkilenen uzuvda sertlik gelişmemesi için pasif (hastaya başkası tarafından 

yaptırılan) ve mümkünse aktif (hastanın çabasıyla yapılan) eklem hareket açıklığı egzersizleri 

yapılmalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorlarınca önerilen egzersizler hastanede yatış sırasında 

fizyoterapistler tarafından hasta ve hasta yakınlarına gösterilir. Bu egzersizlere evde de düzenli 

olarak devam edilmesi önemlidir. Aktif hareket egzersizleri hastanın kendi başına yapabileceği 

egzersizlerdir. Ancak kişinin kendi başına yapacağı bu egzersizler sırasında düşme riski olabileceği 

dikkate alınmalı ve gerekiyorsa yanında refakatçi bulunmalıdır.  

Kas gücündeki iyileşme erken dönemde en hızlıdır. Genellikle ilk 3 ay en iyi sonucun alındığı 

aylardır ancak bu süreç 6. aya kadar devam edebilir. Başlangıçta hastanın kol ve bacağındaki güçsüzlük 

fazla da olsa, zamanla kas gruplarında sertleşme ve istemli kontrol, koordineli çalışma görülecektir. Bu 

nedenle felcin ilk döneminden itibaren fizik tedavi egzersizlerine başlanmalıdır. Her hareket, her bir 

eklem için günde 3 kez 10 tekrar yapılarak uygulanmalıdır. Daha sık da yapılabilir. 

Egzersizlerin yemek öncesi veya yemeklerden en az iki saat geçtikten sonra yapılması tavsiye 

edilir. Egzersizleri aktif (yardımsız) yapabilen hastalar kendileri yapabilirler, ancak tek başına 

yapamayanlar yardım alarak  “aktif yardımlı”, hiç katılamıyorlarsa  da sadece yatak içi egzersizleri yakını 

tarafından “pasif” olarak yaptırılabilir.  

 

Sırt üstü yatar pozisyondayken yapılacak hareketler: 

• Dirseğinizi bükmeden kolunuzu yukarıya doğru kaldırıp (mümkünse başınızın yanına kadar 

gelecek şekilde) indirin. 

• Dirseğinizi bükmeden kolunuzu yana açıp kapatın. 



• Kolunuz hafif yana açıkken dirseğinizi büküp açın. 

• Kolunuz 90 derece yana açık, dirsekten bükülü iken ön kolunuzu aşağıya ve yukarıya doğru 

hareket ettirin. 

• Kolunuz aynı pozisyonda iken, elinizi yüzünüze ve sonra ayaklarınıza doğru çevirin.  

• Kolunuz aynı pozisyonda, el bileğinizden elinizi aşağıya ve yukarıya doğru kaldırıp indirin.  

• Parmaklarınızı bükerek elinizi yumruk yapın ve tekrar açın. 

• Dizinizi bükerek karnınıza doğru çekip uzatın 

• Dizinizi bükmeden, bacağınızı yana doğru açıp kapatın. 

• Diziniz bükülü, ayak tabanları yerde iken, bacağınızı içe ve dışa doğru çevirin. 

• Dizleriniz bükülü, ayak tabanları yerde iken kalçanızı yataktan yukarı doğru kaldırıp, 5 sn kadar 

tutup indirin.  

• Ayak bileklerinden ayaklarınızı yukarı doğru ve sonra aşağı doğru bükün.  

Oturur pozisyondayken yapılacak hareketler: 

• Her iki omuzunuzu kulaklarınıza doğru çekip indirin. 

• Ellerinizi birleştirerek, kuvvetli kolunuzun yardımıyla kollarınızı yukarıya doğru kaldırıp indirin.  

• Dizinizi bükerek karnınıza doğru çekip indirin. 

• Bacağınızı ileriye doğru uzatıp sonra indirin 

• Ayak bileklerinizden ayaklarınızı yukarıya ve aşağıya doğru bükün.  

Ayaktayken yapılacak hareketler: 

• Ellerinizle bir masa kenarından destek alarak sırasıyla bir sağ, bir sol bacağınızı, dizinizi karnınıza 

doğru çekerek kaldırıp indirin. 

• Dizinizi bükmeden bacağınızı yana açıp kapatın. 

• Dizlerinizi bükerek çömelip kalkın. 

• Dizinizi bükerek bacağınızı arkaya doğru kaldırıp indirin.  

 

 



 

Ayak bileğine ve parmaklara yönelik egzersizler 

  

Kol ve dirseğe yönelik egzersizler 

   

 

 


