
Beyin Kanaması / (Beyin) Krizi Beyin Kanaması / (Beyin) Krizi Beyin Kanaması / (Beyin) Krizi Beyin Kanaması / (Beyin) Krizi ---- İnme (CVA)  İnme (CVA)  İnme (CVA)  İnme (CVA)     
    

 

Sayın bay/bayan, 
 
Siz veya yakınlarınızdan biri bir beyin kanaması veya (beyin) krizi geçirdiniz. Biz bunu CVA 
(Cerebrovasculair accident = serebrovasküler kaza ) olarak adlandırıyoruz. Kelime anlamıyla şu şekilde 
tercüme edilebilir: beyne giden damarların aniden tıkanması. 
 
CVA türleriCVA türleriCVA türleriCVA türleri    
FelçFelçFelçFelç    
Kriz/CVA genellikle beyin krizi şeklinde görülür. Hastaların % 80’inde durum böyledir. Bu herhangi bir 
damarın bir kan pıhtısı tarafından tıkanması anlamına gelir. Bu küçük bir beyin damarının tıkanmasına da 
sebep olabilir, örneğin damar sertliği. Bundan dolayı beyine az oksijen gider. 
 
TIA [Geçici İskemik Atak]TIA [Geçici İskemik Atak]TIA [Geçici İskemik Atak]TIA [Geçici İskemik Atak]    
Eğer şikâyetler 24 saat içinde geçerse, bu durumda bir TIA (geçici iskemik atak) söz konusudur.  
 
BeyinBeyinBeyinBeyin kanaması kanaması kanaması kanaması    
Beyin kanamasında damarlardan biri patlayarak ya da yırtılarak açılır. Bunun sonucunda kan beyinde 
toplanır ve beyin hücrelerine zarar verir. 
 
Bunun muhtemel sonuçları nelerdir?Bunun muhtemel sonuçları nelerdir?Bunun muhtemel sonuçları nelerdir?Bunun muhtemel sonuçları nelerdir?    
CVA’nın sonuçları kişiden kişiye değişiklik gösterir. 
 
Sonuçlar şunlSonuçlar şunlSonuçlar şunlSonuçlar şunlara bağlıdır:ara bağlıdır:ara bağlıdır:ara bağlıdır:    
• BeyninBeyninBeyninBeynin hasar gören bölümü bölümü bölümü bölümü, örneğin beynin konuşmayı düzenleyen veya kollar ve bacakların 

fonksiyonlarını düzenleyen bölümü gibi 
• Beynin hasara uğramış bölümünün boyutu, Beynin hasara uğramış bölümünün boyutu, Beynin hasara uğramış bölümünün boyutu, Beynin hasara uğramış bölümünün boyutu, belli bir fonksiyondan sorumlu olan; hasar gören bölüm ne 

kadar büyük olursa, kişide kalan semptomlar da o kadar fazla olur 
• Hastanın kendi sağlığısağlığısağlığısağlığı: kendi durumu ve yaşı 
 
Şu zararlara yol açabilir:Şu zararlara yol açabilir:Şu zararlara yol açabilir:Şu zararlara yol açabilir:    
• Anlaşılmaz konuşma ve dil kullanımında zorluklar (afazi) 
• Yutmada zorluklar 
• Kollarda ve bacaklarda güç kaybı veya felçler 
• Görüş alanının bir kısmının kaybolması 
• Dikkat ve konsantrasyon eksikliği 
• Yorgunluk 
• İdrar kaçırma (istem dışı idrar veya dışkı kaçırma) 
• His bozuklukları 
• Bilişsel bozukluklar 
• Davranış değişiklikleri, kişilik ve/veya karakter değişiklikleri 
    
 



  

CVCVCVCVA sonrası hastaneye yatırılmaA sonrası hastaneye yatırılmaA sonrası hastaneye yatırılmaA sonrası hastaneye yatırılma    
Eğer CVA nedeniyle hastaneye yatırılmanız durumunda, F bölümününün  'stroke unit' (afdeling Beroerte), 
ünitesine alınırsınız. Stroke unit sizin monitörle kontrol altında tutulduğunuz bir bölümdür.  
 
Tansiyonunuz, nabzınız, vücut ısınız ve kalp ritimleriniz bir hemşire tarafından takip edilir.   
Ayrıca tedavi gerekip gerekmediğine bakmak için, bir fizyoterapist, ergoterapist veya logopedist de sizin 
yanınıza uğrar. Kendi aile hekiminiz veya nöroloğunuz da daha detaylı bilgi almak için her zaman hastanede 
tedaviyle ilgilenen nörologla iletişim kurabilir. 
 
İletişimİletişimİletişimİletişim    
Yatırılma süresince her zaman 0031 113 234400 telefon numarasını kullanarak Nöroloji Bölümü ile iletişim 
kurabilirsiniz. 
 


