
vücudun bir bölümünde devinimin ve 
duyumun yok olmasıdır.



�İnmeye karşı hayat kurtaran 
3 cümle (STR)

STR olarak bilinen bu üçlü testi herkes uygulayabilir. 
Çevrenizde birinin inme geçirip geçirmediğini anlamak 
için yapılması gerekenler özetle şöyle:

Smile: Kişiye gülümsemesini söyleyin.

Talk: basit bir cümle kurmasını söyleyin. Örneğin, 
‘Elbisen çok güzel’ gibi.

Raise: Kollarını yukarı kaldırmasını söyleyin.
Bunları yapamıyorsa kişinin felç geçirmekte olduğunu 
düşünerek hemen acil tıbbi yardım isteyin, 112‘yi 
arayın.



� İnme nasıl ortaya çıkar?
� Her yıl bin kişiden 7’si bu felaketle karşı 

karşıya. Ortaya çıkış nedenleri iki ana grupta 
toplanır. Birincisi tıkanma, beyne giden 
damarların veya beyinin içindeki damarların 
çeşitli şekillerde tıkanması veya daralması. 
İkinci mekanizma ise beyin dokusu içinde 
meydana gelen kanamadır.

İnme nasıl ortaya çıkar?
Her yıl bin kişiden 7’si bu felaketle karşı karşıya. Ortaya çıkış nedenleri iki ana grupta toplanır. Birincisi tıkanma, beyne giden damarların veya beyinin içindeki damarların çeşitli şekillerde tıkanması veya daralması. İkinci mekanizma ise beyin dokus



� Kimler inme riski altında?
� Beslenme tarzı bozuk olanlar, örneğin yağdan 

zengin beslenenler, sigara içenler, kilolu, 
diyabetik kişiler.

� Yaş önemli mi?
� Her yaşta olabilir. Ancak damarların tıkanma riski 

belirli yaşlardan sonra daha yüksektir.
� İnmede sigaranın rolü nedir?
� Sigara tüm damarları olduğu gibi beyin 

damarlarında da dönüşü olmayan bozukluklar, 
kalınlaşmalar, elastikiyetinin bozulması, plakların 
oluşmasına neden oluyor.



� İnmeyi önlemek için neler yapılabilir?
� Birtakım risk faktörleri önlenebilir. Genetik 

faktörlerin dışındaki sigara, yüksek tansiyon 
gibi pek çok hastalık için risk faktörü olan 
hepimizin bildiği başlangıçtaki risk faktörleri 
önlenebilir. İnmenin kesin tedavisi yoktur. 
Çok erken dönemde (ilk 3 saat) damar açıcı 
ilaç dışında geçici bulguları olan hastaların 
hızlı değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi 
önem taşır. İlk 3 saatte damar açıcı ilaç 
(tromboliz) hayat kurtarıcı olabiliyor.



� İnmeden korunmak için bunları mutlaka yapın:
� Bol bol su için. Günde 3 – 3,5 litre su içmek – özellikle 

45 yaşından sonra- inme riskini azaltan basit bir 
önlem.

� Yüksek tansiyon, diyabet hastasıysanız veya yüksek 
kolesterole sahipseniz kişisel risk faktörlerini bilerek 
kontrol altına alın.

� Eğer damarsal bir hastalığınız varsa mutlaka her sene 
muhakkak check – up yaptırın.

� Düzenli egzersiz de dolaşımı hızlandırarak inme 
riskini azaltıyor.

� Tansiyonunuz düşük tutmak için sağlıklı bir beslenme 
düzenine sahip olun.

� Özellikle aritmi hastaları inme gelişim riskleri çok 
yüksek olduğundan ömür boyu kan sulandırıcı ilaç 
tedavilerine uymalıdır.


