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TravmaTik Beyin Hasarlı Bireylerin Bakıcıları İçin reHBer

1. TRAVMATİK BEYİN HASARI (TBH) NEDİR? 

Travmatik Beyin Hasarı (TBH), beyinde ani bir yaralanmadır. Aniden ortaya çıkması ve beynin yaralan-

dığı bölgeye ve hasarın ciddiyetine göre sunduğu çeşitli belirtilerle karakteristik özelliklere sahiptir. Bu 

semptomlar algıda anormalliklere ve fiziksel, bilişsel ve duygusal bozukluklara neden olur. 

Beyin hasarının ana nedeni, felç, beynin bir bölgesinde kan akışında ciddi bir azalma, ardından kafa 

travmaları ve anoksi, beyin tümörleri veya enfeksiyonları gibi hastalıklardır. 

Beyin hasarının belirtileri yedi ana alana ayrılabilir: 

• Uyarı seviyesi

• Motor kontrolü

• Bilgi alımı 

• İletişim

• Kavrama

• Duygular

• Günlük yaşam aktiviteleri 

Semptomların tipi ve ciddiyeti, aşağıdaki gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır: yaralı beyin alanı, ilk lez-

yonun ciddiyeti, sekonder yaralanmaların görünümü ve ciddiyeti, kazayla ilgili yaralanmalar (kırıklar, 

hayati organ yaralanmaları, vb.), işlem sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar, süre ve koma derecesi, 

vb. Travmatik 

Beyin Hasarına sahip bir kişinin çok çeşitli semptomları olabilir, aslında, her bir vakanın farklı olduğunu 

ve vakaya has özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Beyin hasarlı bireyi bir bütün olarak etkileyebilir. 

Böylece aşağıdaki alanlarda bozukluk veya değişiklik bekleyebiliriz:

BİLİŞSEL BOZUKLUKLAR:

• Bozulmuş üstün beyin fonksiyonları

• Mekan ve zamanda oryantasyon bozukluğu

• Dikkat / Farkındalık ve hafıza sorunları

• Düşünce hızında azalma

• Problem çözme, planlama ve organizasyon zorlukları

• Zihinsel esneklik ve muhakeme eksikliği

• Algısal görüş ve mekansal yetersizlikleri

DUYGUSAL ve DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR:

Çoğu zaman, beyin semptomları kaybolduktan ve fiziksel semptomlar ortadan kalktıktan sonra bile 

uzun süren davranışsal zorluklardır. 

Bunlar:

• Duyguları kontrol etmede zorluk

• Agresiflik
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• Dürtüsellik

• Huzursuzluk

• Duygusuzluk

• Refleks yitimi

• Depresyon

• Çılgınca düşünceler, vb.

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI:

• Problemas en la comprensión de órdenes sencillas y en la expresión.

• Dificultades en la articulación de palabras, etc.

İŞLEVSELLİK DEĞİŞİMLERİ VE OTONOMİ KAYBI:

Travmatik Beyin Hasarına sahip kişi, günlük yaşamda yemek yeme, giyinme veya temizlik gibi normal 

temel etkinlikleri yerine getirmekte zorlanabilir, bu nedenle yardıma veya gözetime ihtiyaç duyabilir.

FİZİKSEL BOZUKLUKLAR:

• Hareketlilikteki değişiklikler (hemipleji) ve duyarlılık

• Koordinasyon ve denge sorunları

• Kas tonusunda değişiklikler

• Hareketsizlik vb. sebeplerden kaynaklanan deformasyonlar

HASTALIK SONUCU OLUŞAN BOZUKLUKLAR:

Etkilenen kişi, bazı yiyecek türlerini veya sıvılarını alırken zorluklar yaşayabilir, bu nedenle bazen diye-

tin adaptasyonunu veya alımını kolaylaştıran cihazların (problar, PEG vb.) kullanılması gerekli olacaktır.
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TravmaTik Beyin Hasarlı Bireylerin Bakıcıları İçin reHBer

2. BEYİN HASARLI BİREYLERİN BAKIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1. Beyin hasarı olan bir insanın bakıcısı olmak, aniden çok fazla bilgi almak zorunda kalmak 

anlamına gelir ve çoğu durumda daha önceden bilgimiz yoktur.

2. TBH’lı insanların bakımı için önemli noktalar ve tavsiyeler:

  2.1 HAREKETLİLİK

2.1.1 BEYİN HASARINA UĞRADIKTAN SONRA CİDDİ MOTOR HASARI OLAN KİŞİLERİN BAKIMI 

I. Travmatik Beyin Hasarına (TBH) sahip bireylerin bilinç düzeyi düşük olmasına ve görünüşte 

herhangi bir uyarıma cevap vermemesine rağmen, orada olmalarına rağmen sanki orada yokmuş 

gibi konuşmayın. Onları olabildiğince doğal bir şekilde ele almaya çalışın, kendilerini ifade 

edemedikleri hallerde bile ne söylendiğini anlayabilirler.

II. IGünlük hijyen, bakımın önemli bir parçasıdır ve size kalmış olduğunu unutmayın, bu yüzden 

görünüşlerini ihmal etmeyin.

III. Günlük hijyeni istediğiniz gibi düşünün, banyoya veya duşa transferin yumuşak ve dikkatli 

olmasını, su sıcaklığının yeterli olmasını sağlayın ve onu dikkatlice yıkayın. Mesela, duşa giderken 

belli bir müzik çalabiliriz, kıyafetini değiştirdiğimizde başka bir müzik çalabilirsiniz.

IV. Islak alanlara erişmek genellikle zordur, bu da cilt değişikliklerine ve kötü kokulara neden olabilir. 

Bu yüzden onları iyi kuruttuğunuzdan emin olun (örneğin, el “pençe” içindeki avuç içi).

V. Vücut kremini, vücuttan ekstremitelere kadar her zaman aynı yönde yaymaya çalışın; bütün 

bunlarla hastamıza değerli bir duyusal uyarım sağlayacağız. Yükselen yönde, daha uyarıcı ve 

azalan anlamda daha rahatlatıcıdır.

VI. Genellikle yataklar onları özellikle cilt yaralanmaları veya basınç yaraları gibi değişikliklere karşı 

savunmasız hale getirir. Bunları önlemek için, eğer tek başına yapamıyorsa, her 2 ila 3 saatte bir 
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beyin hasarı olan kişinin konumunu değiştirin. Aynı duruş içinde küçük değişiklikler yapabilir, 

cildini iyi temizlenmiş ve nemli şekilde tutabilir, basınç veya sürtünme noktalarının görünümünü 

izleyebilir ve hastanın transferlerde veya pozisyon değişikliklerinde maruz kalabileceği olası 

morluklara dikkat edebilirsiniz.

VII. Ciddi motor kısıtlamaları olan bireyler genellikle vücutlarının birçok bölümünü aktif olarak 

hareket ettiremezler, bu nedenle genellikle kas-tendon anormallikleri veya bozulmaları ortaya 

çıkarır ve eklemler hareket kapasitelerinin bir kısmını kaybedebilir. Pasif duruş değişikliklerinin 

yumuşak, ilerici ve sürekli olması gerektiğini ve acı vermemeleri gerektiğini asla unutmayın. Küçük 

“ortodoks” duruş değişiklikleri eklem yaralanmalarına ve ağrıya neden olabilir, bu da iyileşme 

sürecini daha da yavaşlatır.

2.1.2 YATAKTA DURUŞ TEDAVİSİ 
Duruş tedavisi, birkaç yastık veya havlu kullanılarak, günün 24 saati vücudun doğru şekilde 

hizalanmasını sağlamayı amaçlamalıdır.

Beyin hasarı olan kişinin pozisyonunu günde 2 ila 3 saatte bir değiştirmesi tavsiye edilir. Bu süre, hasta 

geliştikçe ve pozisyonu kendi başına değiştirebildiği zaman artacaktır.

A. DEKÜBİT POZİSYONDA YERLEŞİM (AĞZI AÇIK)

I. Kafa, sağlıklı tarafa hafif bir eğim vererek ve etkilenen tarafa doğru döndürülerek yastıkla desteklenir.

II. Etkilenen taraf gerilmelidir. Etkilenen kol, vücut boyunca, vücuttan daha yüksek bir yastığa 

gerilerek yerleştirilir. Bu şekilde dirsek uzar, bilek dorsal fleksiyonda ve parmaklar uzar.

III. Kalçanın altına, yastığın dış yüzünü destekleyecek şekilde bacağın dış rotasyonunu engelleyecek 

bir yastık koyulur. Ayağın 90º olmasını sağlamalıyız.
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TravmaTik Beyin Hasarlı Bireylerin Bakıcıları İçin reHBer

B. SAĞLIKLI TARAFA YERLEŞTİRME - I

I. Baş, yastığın biraz üzerinde durmaktadır.

II. Gövde iyi hizalanmış olup yatak yüzeyinde düz bir açı oluşturur.

III. Etkilenen omuz uzatılarak, kol bir yastık üzerinde öne çıkarılmalıdır. Hem dirsek hem de parmaklar 

eşit şekilde uzatılır.

IV. Üst bacak yastığın üzerinde durmaktadır. Ayak tamamen desteklenmeli ve asılmamalıdır. Kalça ve 

diz bir miktar fleksiyonda kalmalıdır.

V. Sağlıklı kol, en rahat olduğu yere dayanır. Bacak bacak üzerinde düz dururken kalça hafifçe uzar ve 

hafif diz fleksiyonu (bükülmesi) olur (parmaklar yukarıya bakar).

C. SAĞLIKLI TARAFA YERLEŞTİRME - II

Bu en önemli pozisyonlardan biridir, çünkü vücudun ağırlığı etkilenen tarafa dayanır ve bu da hastanın 

bunu fark etmesine yardımcı olur.

I. Baş, gövdesi iyi hizalanmış ve biraz geriye döndürülmüş durumdayken biraz öne doğru eğilmelidir.

II. Dönmesini engellemek için, yatak ile hasta arasına sırta bir yastık yerleştirmeliyiz.

III. Felçli kol, önkol supinasyondayken (avuç içi yukarı bakacak şekilde), gövde ile 90º’yi aşmayan 

bir açı oluşturacak şekilde uzatılır. Etkilenen omzu yerleştirmek çok önemlidir, doğru şekilde 

yerleştirmek için elimizi omzun ve kürek kemiğinin altına koyacağız ve öne çekeceğiz.

IV. Alt bacak kalça seviyesinde uzatılır ve dizde hafifçe bükülür.

V. Üst bacak, kalça ve diz fleksiyonuyla (bükülmesiyle) bir yastığın üzerinde durur.

2.1.3 FELÇLİ KOLUN GERİ KAZANIMINI SAĞLAMAK İÇİN GENEL ÖNERİLER

I. Hastanın etkilenen elini tutmak, hassas uyarımı sağlar ve onu bu uzuvdan haberdar eder. Her türlü 

hissi (termal, dokunsal vb.) sağlamalıyız, ancak duyarlılığın değişebileceğini daima hatırlayarak, 

kolayca yanıklara neden olabileceğimiz için acı ve aşırı sıcaklıklara dikkat edin.

II. Hasta kolunu hareket ettirebiliyorsa, kolunu mümkün olduğunca kullanması, onu giyim, hijyen vb. 

günlük aktivitelere entegre etmesi için teşvik edecektir.

III. Felçli ellerde hijyene önem veriniz, çünkü nem ve kötü kokuları kapatıp biriktirir.

IV. Yanmaları önlemek için, ılık su kullanacağız ve diğer elimizle sıcaklığı kontrol edeceğiz.
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2.1.4 TRAVMATİK BEYİN HASARI (TBH) İLE YAŞAMAK
Ayakta durmak (Bipedistation), kısa süre ayakta durmak veya her iki ayağınızın üzerinde dengede 

durmak anlamına gelir. Bu aktivite görüntüde basit olmakla birlikte, nörolojik bir yaralanmadan sonra 

bir insan için çok karmaşık ve bazen imkansız olabilir. Ayağa kalkmamızı zorlaştıracak birçok faktör 

vardır:

1. Düşük bilinç düzeyi veya ciddi bilişsel bozukluklar genellikle bağımsız duruşu zorlaştırır. Bu da 

hasta ve onun yanındaki için tehlikeli olabilir. Bu nedenle, uzmanlar uygun görene kadar TBH’lı 

kişiyi ayakta pozisyonda bırakmamanız tavsiye edilir.

2. Kas tonusunun ve kişinin acı çektiği immobilizasyonun (duraksaması) değişmesi, ayağın tamamen 

yere yaslanmasını veya yanlış destek vermesini engelleyebilecek eklem bozulmaları, retraksiyonlar 

ve / veya kas yetersizlikleri meydana getirmiş olabilir. En sık görülen deformasyonlar at veya at-

ayağı (equine-varus ), kalça ve diz bükülmeleridir.

3. Duyum ve algının değişmesi, Beyin Hasarına uğramış kişinin yaralı vücudu doğru 

hissedememesine veya unutmasına neden olabilir (ihmal). Bunun bir sonucu olarak, duruş 

genellikle asimetriktir ve ağırlık genellikle her iki ayağa dağılmaz, tüm ağırlığı sağlıklı tarafa ya da 

sadece ayak parmaklarına veya topuklara yükler.

TBH’lı bir kişinin denge problemleri olabilir, bu yüzden ilk başta başka bir kişinin yardımı olmadan veya 

herhangi bir nesneye yaslanmadan ayakta duramazlar.

AYAKTA DURMAK İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE, TBH’LI KİŞİNİN OTURUR POZİSYONDA 

BESLENİRKEN GÖVDESİNİ KONTROL EDEBİLMESİ ÖNEMLİDİR.
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Göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör bulunmaktadır:

Ayaklar paralel olmalı, tamamen zemine basmalı, vücut omuz genişliğinde karşıya doğru bakmalıdır.

Başlangıçta, destek tabanı, yani ayaklar arasındaki mesafe, genellikle onları daha dengeli 

hissettirdiğinden daha büyüktür; çalıştıkça azaltılmalıdır.

I. Vücudun ağırlığını desteklemek için dizler düz bir şekilde uzatılmalıdır.

II. Ağırlığın her iki ayağa eşit şekilde dağıtılması, TBH’lı kişinin sadece sağlıklı tarafta ağırlık 

vermesini engellemek çok önemlidir. Bu daha büyük vücut simetrisinin korunmasına yardımcı 

olacaktır.

III. Gövde düz tutulmalı, yanal eğimleri (bir omuz diğerinden daha yüksek) ve rotasyonları (bir omuz 

diğerinden daha geride) düzeltilmelidir.

IV. Başın eğik olmasından ve döndürülmesinden kaçınılmalı, öne bakacak şekilde hizalı kalmalıdır.

V. Aynanın önünde duruş kontrolü üzerinde çalışmak, hastanın duruşunu farketmesine ve 

düzeltmesine yardımcı olacaktır.

Hastanın dengeyi korumasına yardımcı olmak gerekirse, vücudun simetrisinin korunmasına yardımcı 

olacağı için önden veya arkadan destek vermeniz, ancak yanal destek vermemeniz önerilir.

2.1.5 YÜRÜKEN DESTEKLEMEK

1. Hastanın kendi başına yürümesine izin vermemelisiniz, uzmanlar doğru zamanı size söyleyecektir. 

Düşme, yaralanmalara ve beyin hasarı olan kişinin korku geliştirmesine neden olabilir ve süreci 

çok daha yavaşlatabilir. II. TBH’lı bireye yapabileceklerini yapması için zaman vermeli ve sadece 

gereken yardımı yapmalıyız. Aile üyelerinin, hastanın ağırlığını “yürüme denemesi” ile taşıdığını ve 

neredeyse sürüklediğini görmek çok yaygındır.

2. Adımların uzunluğu simetrik olmalıdır; yürüyüş sırasında bir ayağın diğerinin önüne yerleştirilmesi 

gerekir. Bir basamağın diğerinden çok daha uzun olması ve ayaklardan birinin daima diğer ayakla 

aynı yüksekliğe yerleştirilmiş olması ve asla onu aşmaması yaygındır.

3. Önce ilerleyen ayağın, zemine temas ettiğinde topuğu desteklemesini, sadece ayağın ucunu 

desteklemekten kaçınmasını sağlamalıyız.

4. Kollar dönüşümlü olarak ileri ve geri gider, bir ayak ileri doğru ilerlediğinde, karşı kol ileriye doğru 

sallanmalıdır. Bu, hareketi daha uyumlu hale getirecek ve denge sağlamayı kolaylaştıracaktır. 

Normalde, beyin hasarı olan kişiler genellikle etkilenen kolu vücuda bağlayarak yürürler. 

5. Gövde ve başın duruşu özellikle önemlidir. Kafa her zaman dümdüz bakacak şekilde yüksek ve 

hizalı tutulmalıdır. Gövde dik ve omuzlar aynı yükseklikte tutulmalıdır, hastalar “yarım gövdeyi” 

geride veya gövdeyi öne eğik şekilde (“serseri”) dışarıda bırakarak yürüme eğilimindedir. Uygun hız, 

güvenli bir şekilde hareket etmeyi sağlayan ve aşırı çaba gerektirmeyen bir hız olacaktır.

6. Yürümeyi kolaylaştırmak için bazı teknik yardımların (koltuk değneği, baston veya yürüteç) 

veya ortopedik bir cihazın kullanılması gerekebilir. Uzmanlar onların nasıl ve ne zaman 

yerleştirileceklerini açıklayacaklardır.

7. Kişinin yakın gözetimi gerekiyorsa, destekleyici kişi, ileriye doğru hareket etmesine yardımcı 

olmak için daima (etkilenen kolu çekmekten kaçınarak) etkilenen tarafa yerleştirilmelidir.
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2.1.6 TRANSFERLER 

Transferlerin temel amacı, bireyi bir yerden bir yere taşımak ve yataktan tekerlekli sandalyeye ve tersi 

yönde, sandalyeden sandalyeye, tuvalete, arabadan diğerine geçmek için kullanılır. Farklı teknikler 

vardır. Transferler için, fonksiyonel yetenekleri, fiziksel ve bilişsel becerileri göz önünde bulundurularak 

beyin hasarı olan her kişi için en uygun olanı seçmek önemlidir.

Her zaman aşağıdaki gibi ilerlemeliyiz:

I. Tüm destekleyici malzemeleri (sandalyeler, tekerlekli sandalyeler, yataklar vb.) sabitlediğimizden 

emin olmalıyız.

II. Her iki destek parçası yüzeyinin yüksekliğini mümkün olduğu kadar eşleştirin.

III. TBH’lı kişiyi etkilenen taraftan, özellikle de koldan çekmekten kaçının.

IV. Gereksiz çaba sarf etmekten kaçının, yakınlarınızı vücudunuza mümkün olduğunca yakın tutmaya 

ve / veya kaldırmaya çalışın.

V. Bireyi kaldırmaya yardımcı olmak için bacaklarınızı bükülmüş ve sırtınızı dik tutunuz.

Hastanın motor durumuna bağlı olarak birkaç olası transfer vardır:

I. Vinç transferleri: Hareket kabiliyeti düşük veya farkındalığı düşük insanlar için kullanılırlar. Tek bir 

kişi tarafından yapılması basit ve kolaydır. Vinçler genellikle büyüktür, bu nedenle bazen evin buna 

uyarlanması gerekir.

II. Kayma transferleri: Ayağa kalkamayan veya ayakta hareket edemeyenlere uygundur. Kişinin 

kollarını kullanma kabiliyetine sahip olması gerekir ve sıklıkla alt ekstremite amputasyonlarına 

(uzuv kaybına) sahip olan kişilerde, kısmi veya tüm vücut inmellerinde üst ekstremitelerde yeterli 

fonksiyonelliğe sahip kişilerde kullanılır. Bunları gerçekleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir 

bir yatak kullanılması gerekir, böylece içinden geçilen yüzey daha düşük olur, böylece kayma ve 

aktarmayı destekleyen küçük bir eğim yaratılır.

III. Dönme ekseninde transferler:  Bunlar kımi felçli olan kişilerin, sağlıklı bacağın dönme ekseni gibi 

davrandığı tipik transferlerdir.

2.1.7 BEYİN HASARLI BİREYİN DÜŞMESİ DURUMUNDA BAKICI KİŞİLER İÇİN HAREKET TALİMATLARI 

Hemiparetik bireylerde düşme riski ve yaralanmalar, farklı ikincil durumları nedeniyle daha yüksektir. 

Kalça kırığı gibi bazı kırıklara maruz kalmaları daha kolaydır.

Düşme durumunda şunları tavsiye ederiz:

I. Sakin olun ve beyin hasarı olan kişiyle hızlı veya ani hareketler yapmayın.

II. Doğrudan etkinin nerede olduğunu ve kişinin nasıl düştüğünü öğrenin. Bireyin sersemlemiş olup 

olmadığını veya daha önce düşmeye neden olabilecek başka bir belirti gösterip göstermediğini 

değerlendirmek önemlidir.

III. Ayağa kalkmaya zorlamadan kişinin yavaşça kalkmasına yardım edin.

IV. Ağrı şiddetliyse, yaralanma varsa, bir deformasyon gözleniyorsa, kişi şoktaysa veya şüpheniz varsa 

en yakın hastaneye gitmeniz gereklidir.

V. Her durumda doktoru ne olduğu hakkında ve bireyin oral antikoagülanlar (kan sulandırıcı) alıp 

almadığı konusunda bilgilendirmelisiniz (örneğin Sintrom gibi).
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2.1.8 BEYİN HASARINDAN SONRA SPASTİSİTE

Beyin hasarı, vücudun belirli kısımlarındaki kasların çok sıkı veya sert olmasına neden olabilir. Bu 

durum, Spastisite (kasılma) olarak adlandırılır ve genellikle uzuvların zayıflığı veya felci ile birlikte 

görülür.

Spastisitenin belirtileri şunlar olabilir:

1. Vücudun etkilenen kısmını taşırken zorluk veya direnç.

2. Anormal duruş: Omuzlar, kollar, eller, bacaklar ve ayaklar aşırı esneme veya uzama pozisyonunda.

3. Ağrı.

4. Pansuman, hijyen veya atel yerleştirme zorluğu.

5. Tekrarlayan spazmodik (istemdışı) hareketler, özellikle dokunduğunda veya taşındığında.

6. Ani istemsiz ve genellikle ağrılı spazmlar veya kontraktürler (kasılmalar).

Es muy importante que contacte con su médico para que le prescriba el tratamiento más adecuado.

2.1.9 ÖZET

SANDALYEDE OTURMA

• Otururken, baş ve gövdenin aynı hizada olduğundan ve vücut ağırlığının kalçalara eşit şekilde 

dağıldığından emin olun.

DUŞ 

• Etkilenen kişinin aşırı sıcaklıklarla temasta olmadığından daima emin olun.

• Hastanın hassasiyeti değiştiğinde, suyun sıcaklığını ve yanıklara (soba vb.) neden olabilecek 

nesneleri kontrol edin.

ELLER 

• Fizyoterapist tarafından belirtilmişse, eli bir yüzeyde veya bir atelde uzatarak (açık) tutun.

• Nesneleri, ellerini sıkmak veya ellerini açmak amacıyla ellerine yerleştirmemek önemlidir.

ORTEZ 

• Uzmanların kararlarını haklı sebepler olmaksızın değiştirmemeleri önemlidir.

• Farklı uzmanların talimatlarını takip etmek ve belirtilen yerleştirme sürelerine uymak önemlidir. 

TALIMATLARIN TAKIBI 

• Uzmanların talimatlarını takip etmek önemlidir. Size her an ne yapmanız gerektiğini söyleyeceklerdir. 
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TRANSFERLER 

• Bireylere daima büyük özen gösterin ve transferlerin tehlikeli olmadığından emin olun. Gerekirse, 

transferleri kolaylaştıran özel vinçler vardır. 

2.2 BİLGİ. TBH’LI BİREYLERİN HAFIZA VE/VEYA DİKKATLERİNDEKİ 
DEĞİŞİMLER NASIL DESTEKLENMELİDİR? 

2.2.1 DİKKAT  
Travmatik Beyin Hasarına sahip bir kimsenin dikkatini çekmek için: 

I. Emirlere katılmasını ve tekrar etmesini isteyin (talimatlar)

II. Hiç kimseyle tek tek ya da iki kişiyle konuşma sırasını değiştirerek konuşmayın

III. Kısa ifadeler kullanın

IV. Dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırın (radyo, TV vb.) 

V. Dikkatlerini odaklayan yapılandırılmış ve yönlendirilmiş faaliyetlerden ve alıştırmalardan yararlanın.

VI. Yönlendirici tipte basit (yapboz, teçhizat vb.) aktiviteler gerçekleştirilmesi uygundur;

VII. Talimatlar kısa ve basit bir şekilde olmalı ve onlara ne yapmaları gerektiğini hatırlatmalıdır.

VIII. Dikkat açığının etkilerini hafifletmeye yardımcı olan telafi edici stratejiler vardır

IX. Dikkat sınırlamalarının farkında olun ve ilk dikkat dağınıklığı belirtilerinde düzenli molalar verin. 

Günün hangi saatinde en üretken olduğunu belirleyin ve o dönemde daha fazla bilişsel çaba 

gerektiren görevleri yerine getirmeye çalışın.

X. Gece uyuma saatlerini önceden belirleyin. Yorgunluk bireysel dikkat seviyesini düşürür.

XI. Görebileceği yerlere konsantre olması gerektiğini hatırlatan notlar bırakabilirsiniz, örneğin: “Ne 

hakkında düşünüyorsun?” “Odaklandın mı?”

XII. Gerekirse, kişi gürültülü ortamlarda kulaklık takabilir.

XIII. İş ortamını işitsel veya görsel dikkat dağıtıcılardan kaçınacak şekilde düzenleyin.

XIV. Örneğin, bazı görevleri yerine getirirken “DİKKAT” diyerek dikkatini artırabilirsiniz.
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2.2.2 ORYANTASYON 
Kişinin kişisel, mekansal ve / veya zamansal düzeyde oryantasyon zorlukları göstermesi yaygındır.

Kişisel yönelimi sağlamak ve güçlendirmek için bazı öneriler (isim, adres, yaş, doğum tarihi ve kişinin 

diğer ilgili yönleri gibi kişisel bilgiler): kişiye kişisel verilerini ve yakın olan kişilerin adlarını söyleyin,

kişisel geçmişi, zevkleri, hobileri hakkında kısa bir biyografi yazıp sık sık okuyunuz.

Dikkate alınacak noktalar:

 

KİŞİSEL ORYANTASYON

• TBH’lı kişiye, kendisiyle konuşmadan önce isminizi söyleyin (yalnızca çok sık iletişim kurmadığı 

kişiler için).

• Birlikte yaşadıkları kişilerin, ailelerinin ve en yakın arkadaşlarının adlarının ve fotoğraflarının bir 

mantar veya tahtaya yazılması önemlidir.



MEKANSAL YÖNELİM

• Bireyi, gün içerisinde ve herhangi bir seyahate çıkmadan önce nerede olduğunu söyleyerek uyandırın.

• Mahalle, bireyin yaşadığı sokak vb.

• Bu bilgiler ayrıca sormadan da sağlanabilir.

ZAMANLA İLGİLİ YÖNELİM

• Takvimleri ve saatleri evin bütün odalarına görünür bir şekilde yerleştirin.

• Bireyin doğru gösteren bir saat kullanmasını sağlayın.

• Tarihi bilmek için bir gündem hazırlayın.

• Gün içinde yapılacak en önemli görevlerin en alakalı bilgilerini not alın. Bireyin iyi yapılandırılmış, 

organize ve sabit bir programa sahip olması çok önemlidir (örneğin sabah 8.00, öğleden sonra 2.00, 

akşam 8.00 akşam yemeği).

• Günün sonunda, bireyin gün içinde yaptığı şeyleri tek başına veya başka biriyle birlikte okuması 

uygundur.

• Zamanla ve geleneksel yıllık olaylarla ilgili hususlar hakkında konuşun. Özellikle mevsimlerin teması 

üzerinde çalışmak çok önemlidir (örneğin, yaz yılın en soğuk mevsimi midir? Bir günde sekiz veya 

yirmi dört saat var mı?).

• Etkilenen kişinin yaşadığı yerin belirli gün ve hafta kutlamaları ile takvim sayfalarını doldurun. 

Kişisel etkinlikler (doğum günleri, vb.) ve aile üyelerinin doğum günlerini ekleyin.

• Takvimi her gün hastayla birlikte güncelleyin.

• Haftanın gününü, ayın gününü, mevsimi ve mevcut yılı söyleyerek onu uyandırın ve gün boyunca 

hatırlatın veya tekrarlayın. Bir takvim kullanıyorlarsa, bu, onlara hatırlatabilir.

2.2.3 ÖĞRENME

Güncel hafızasında ya da öğrenme kabiliyetinde zorluk yaşayan insanlar için bazı öneriler sunacağız:

• Hatırlanması gereken bilgi miktarını azaltın.

• Günün ana faaliyetlerini içeren günlük bir rutin oluşturun.

• Karmaşık görevleri basit adımlara bölün.

• Tekrarlanan talimatlarla başlayın.

• Açıklayıcı olun (örneğin, akşam yemeğimizi yiyeceğiz, çünkü gece saat 10’dur).
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• Faaliyetleri adımlara bölerek yönetin.

• Gündemin kullanımı: hastalığın ciddiyetine bağlı olarak günlük aktivitelerin kaydedilmesi, terapistin 

gündemi nasıl kullanacağını gösterecektir.

• Bireyin yaptığı faaliyetlerin fotoğraflarını veya dosyalarını koyacakları bir mantar veya tahta pano 

oluşturun.

• Günün sonunda, gün içinde yaptığı şeyleri tek başına konuşarak veya bakıcıya sorular sordurarak 

hatırlatmakta fayda var (Bugün ne yedin ?, Neredeydik?)

2.2.4 TBH’LI BİREYLERİN FAALİYETLERİNİ YAPMALARI İÇİN TALİMAT NASIL VERİLİR?

• Azaltılmış ve somut bilgi verilmesi tavsiye edilir. Beyin hasarı olan kişiye verdiğimiz talimatlar 

kısa ve basit bir şekilde olmalı ve ona ne yapması gerektiğini hatırlatmalıdır.

• Sakin ve huzurlu bir ortamın yanı sıra yapı, programlar ve faaliyetlerin sürdürülmesi çok 

önemlidir.

• Aktivitenin zorluğuna ve hastanın yeteneklerine bağlı olarak yapılacak işleri seçin.

• Görevleri ardışık parçalara bölerek basitleştirin.

• Bireyin ihtiyaç duyduğu tüm adımları uygulayabildiğinden emin olun.

• Faaliyete başlaması için onu motive edin; gerekirse yardım edebilirsiniz.

• Uygulama sırasında onu cesaretlendirin.

• Görevin sonunda onu tebrik edin.

2.2.5 BİLİŞSEL DEĞİŞİMLER YAŞAYAN TBH’LI BİREYLERİN BAKIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR
Hastayı aşırı stimüle etmeyin (uyarmayın, tahrik etmeyin)

Bireyin özümseme kapasitesine uyarlanmış hem görsel hem de sözel bilgi sağlayın.

Mola verin

Kişinin ihtiyaç duyduğu dinlenme zamanını bilin ve saygı gösterin. Etkinlik sırasında, aktivite ve 

dinlenme sırasını değiştirin.

Tepki Süresi

Kişinin her soruyu sakince düşünmesi ve cevaplaması için gereken zamanı verin.

Duygusal Değişkenlik

Duygular (kahkahalar / ağlama) yeterli olmadığı zaman çok fazla üstünde durmayın veya dikkat 

dağıtmayın. “Endişelenme, yürüyüşe çıkalım”.

Şartlı Refleksin Yitimi

Uygunsuz yorumlara dikkat edin (komik olsalar bile), bu onların yeniden ortaya çıkmasını teşvik 

edecektir.

İlgisizlik 

İlgisizliğin üstesinden gelmeye yardımcı olacağı için yapılandırılmış faaliyetler sağlayın.

Sabırsızlık 

Sakin olun ve devam eden taleplere cevap vermemeye çalışın, dikkati başka bir konuya yönlendirmeye 

çalışın.

Dikkat 

Kişi hatasız faaliyetler gerçekleştirebildiğinde, başarılarına göre faaliyetlerin sayısını yavaş yavaş 

arttırın. Aynı anda birden fazla etkinliğe zorlamayın.
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Anlayamama 

Kişinin anlayamadığı, sersemlediği veya doygun olduğu durumlarda ısrar etmeyin. Konuyu başka bir 

rahat veya eğlenceli görevle değiştirin.

Yetersizlik

Aktiviteleri hastanın kapasitesine uyarlayın ve kişinin nasıl geliştiğine bağlı olarak zorluk derecesini 

kademeli olarak artırın.

Aşırı Koruma 

Kişinin görevi yalnız gerçekleştirebilmesi için izlenecek adımları gösterin.

2.2.6 BEYİN HASARLI BİREYİN FAALİYET YAPARKEN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLERE KARŞI BAKICININ TUTUMU

Bilginin özlü ve somut olması tavsiye edilir. Beyin hasarı olan kişiye verdiğimiz talimatlar, kısaca ve 

basitçe ona ne yapması gerektiğini hatırlatan şekilde verilmelidir. 

Bundan başka:

• Sakin ve huzurlu bir ortamın yanı sıra yapısal programların ve faaliyetlerin sürdürülmesi de çok 

önemlidir.

• Aktivitenin zorluğuna ve kişinin yeteneklerine bağlı olarak gerçekleştirilecek görevleri seçin.

• Görevi ardışık parçalara bölerek basitleştirin.

• Bireyin istediği tüm adımları uygulayabilmesini sağlayın.

• Faaliyete başlaması için onu motive edin ve gerekirse birlikte başlayın.

• Uygulama sırasında onu cesaretlendirin.

• Görevin sonunda onu tebrik edin.
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2.3 TRAVMATİK BEYİN HASARI (TBH) SONUCU DAVRANIŞ 
DEĞİŞİKLİĞİ GÖSTEREN BİREYLERİN BAKIMI

Kişilik, bir kişiyi tanımlayan özellikler veya kalıplardır. Başka bir deyişle, her bireyi diğerlerinden farklı 

kılan düşünceleri, duyguları, tutumları, alışkanlıkları ve davranışlarıdır.

Bu özellikler veya desenler yaşamları boyunca farklı şekillerde devam eder. Beyin yaralanmasından 

sonra, beyin hasarından etkilenen bireyin kişiliğinde bir değişiklik gözlemleyebiliriz. Çünkü ya 

daha önce kendilerinin olmayan yeni davranışlar ortaya çıkıyor, ya da önceki kişilik özelliklerinin 

belirginleşmesi görülmektedir.

Bu kişilik değişiklikleri beyin yapılarının ve fonksiyonlarının etkilenmesinden kaynaklanmaktadır.

  

BELLİ BAŞLI DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ  

Davranış değişiklikleri, şu şekilde yetersiz tepkilerdir: dürtü kontrolü eksikliği, inisiyatif eksikliği, 

ilgisizlik, spontanlık eksikliği, şefkat eksikliği, hayal kırıklığına karşı zayıf tolerans veya zayıf hastalık 

bilinci.

Bununla birlikte, çoğu durumda kişilik değişikliği daha ince olabilir ve sosyal becerilerdeki azalma ile 

karakterize edilebilir. Bu durumda, beyin hasarı olan kişi başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini 

anlamada zorluk çeker, kişi zayıf empati, kritik kapasite eksikliği, hatalı sosyal yargılama vb. gösterir. 

“Sosyal” işleyişindeki değişiklikler en yaygın ve engelleyici olanlardan biridir. - Beyin yaralanmasından 

sonra ortaya çıkan sonuçlar; aile, iş ve / veya sosyal yaşam olanaklarını sınırlar.  



/19

TravmaTik Beyin Hasarlı Bireylerin Bakıcıları İçin reHBer

2.3.1 ÜZÜNTÜ 

Beyin hasarı sonrası depresif süreçler duygusal düzeyde (üzüntü veya keder), fiziksel seviyede (ağlama, 

uyku problemleri, yorgunluk…), düşünce düzeyinde (olumsuz, karamsar, kapasite eksikliği, suçluluk) ve 

davranışsal düzeyde (faaliyetler terkedilir, ilk önce gönüllü olarak yaptığımız şeyler ve sonra günlük 

yükümlülükler) kendini gösterir.

Genellikle depresyonda egemen olan his, kayıptır, böylece yaşamlarımızı değiştiren ve bizi yeni 

koşullara adapte etmeye zorlayan belirli olaylar, depresyonu tetikleyebilir. Ek olarak, eğer bir şey bir 

kayıpsa veya bireysel değilse, değerlendirmenin dikkate alınması gerekir. Depresyon tedavi edilebilir 

ve bunu yapabilmek için, şartlara bağlı olarak, ne tür bir hassas yaklaşımı benimseyeceğimizi 

değerlendirecek ve bize nasıl yardım edebileceğimiz konusunda öneride bulunacak olan uzmanlardan 

(doktor, psikolog, psikiyatrist) yardım almamız uygundur.

2.3.2 DUYGUSUZLUK 

Duygusuzluk, irade eksikliği veya bir şeyleri yapma motivasyonu, beyin hasarından sonra en sık 

görülen değişikliklerden biridir.

Bundan muzdarip insanlar, önceki işleyiş seviyesine kıyasla duygusal kayıtsızlık ve motivasyon 

eksikliği ile karakterize edilir.

Hastalığın ciddiyetine bağlı olarak, eylemde bulunmalarına engel olmamakla birlikte, gerçekleştirmeye 

engel teşkil etmese de, öz bakım dahil tüm günlük rutinlerini terk etmiş olan kişileri bulabiliriz. Bu 

motivasyon eksikliği etkilenen kişinin iradesiyle kontrol edilemez, çünkü belirli beyin alanlarının 

yaralanmasından kaynaklanır ve kontrol edilemez.

Sosyal çevre ve aile ortamının, etkilenen kişiye yönelik yararsız kınamalardan kaçınmak için bu 

durumu anlaması önemlidir. Bizi duygusal olarak etkilememeli ki sonuçta yardımcı olabilelim.

Hastalar memnuniyet verici aktiviteler yaptığında, bir dahaki sefere onları aynı şekilde yapmaktan 

hoşlanmazlar. Genelde, bu sınırlamaların veya sosyal ilişkilerinde (arkadaşlarla zayıf temas, 

rehabilitasyona düşük katılım ...) aldıkları tepkilerin farkında değillerdir ve bu nedenle, onları çözme 

konusuna çok az ilgi gösterirler.

Bu duygusal kayıtsızlık, bir kişilik bozukluğu olarak ilgisizliği, çok olumsuz duygular ve düşüncelerin 

birleştiği, depresif bir durumun belirtisi olarak ortaya çıkan şeyden ayıran şeydir.

Her iki hastalık aynı anda ortaya çıkabilir. Karmaşık olarak algıladığımız durumlarda bir uzmanın 

yardımına başvurulması önerilir.

Duygusuzluk durumunda, aile üyemizin mümkün olan en yapılandırılmış günlük aktivitelere sahip 

olmasını sağlayacağız. Bu, ilgisizliğin ve gönülsüzlüğün üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır, çünkü 

her zaman organize olan faaliyetleri yürütmek, değişkenlik gösteren ve bekleyeceğimizden çok daha 

fazla olanlara nazaran her zaman daha kolaydır.
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2.3.3 HASTALIK HAKKINDA FARKINDALIK

“Beyin hasarı olan kişilerin Dikkat sürecine dahil olmaları ve aktif olarak katılmaları için hastalıklarının 

farkında olmaları gereklidir.” Gerçekçi bir fiziksel, bilişsel ve / veya davranışsal algı olmadan, TBH’lı 

insanlar özel kaynaklarla rehabilitasyon veya bakım sürecini takip etme ihtiyacını küçümseme ve hatta 

inkar etme eğilimindedir.

TBH’lı insanlar, ne tür bir yaralanmaya maruz kaldıklarının ve bu eksikliklerin çevreleriyle olan 

ilişkilerini nasıl değiştirdiğinin farkında olmaya çalışmalıdır. 

Örnekler:

• “Sorunum yok”

• “Okula gittim gibi görünüyor”

• “Eskiden hafıza problemleri yaşıyordum”

• “Neden sürmeme izin vermediklerini anlamıyorum”

• “Bir ay içinde tamamen iyileşeceğim ve işe döneceğim”

Beyin Hasarının sonuçlarını hastaya gösterebilmek, ailenin desteği ile uzmanların ortak bir çabasıdır:

1. Fiziksel problemler (hareketlilik problemleri), bilişsel problemler (dikkat, hafıza vb.) ve / veya 

psikolojik problemler (duygusal problemler ve davranışlarındaki belirgin değişiklikler).

2. Günlük aktivitelerdeki fonksiyonel kısıtlamalar (temel aktiviteler, iş / çalışma, araba sürme, boş 

zaman, vb.).

3. Ve uygun olduğunda, uzmanlar ve aile üyeleri gelecekteki etkinlikleri gerçekçi bir şekilde 

planlamalı, gerekli değişiklikleri veya uyarlamaları yapmalı (çalışma, iş vb.).

Anosognosia veya hastalığın farkında olmayışı, travmatik beyin hasarından (TBH) sonra yaşanan 

sonuçları doğru şekilde algılama yeteneğinin kaybına işaret eder. Fiziksel, bilişsel ve / veya davranışsal 

sınırlamaların farkına varıldığında zorluklar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bilişsel ve özellikle 

davranışsal değişikliklerin farkındalığı daha fazla direnç ve karmaşıklık gerektirir.

• Hastalığın farkında olmayışı, bilişsel bozukluğu daha fazla olan kişilerde de ortaya çıkmakta, 

böylece motorik, bilişsel ya da kişilikle ilgili olsun, yaşadıkları sonuçları doğru şekilde algılama 

yeteneğini yitirmektedirler.

• Birey, yapabileceklerini veya yapamadıklarını tam olarak algılayamadığından, sıkı bir fiziksel, 

bilişsel ve / veya davranışsal algısı olmadan, tehlike içeren durumlara kolayca kayabilir. Etkilenen 

insanlar, açıkları iyileştirme ihtiyacını küçümseme ve hatta reddetme eğilimindedir.

• Ne tür bir yaralanmaya maruz kaldıklarının ve hastalığın sonuçlarının çevreleriyle ilgili olarak nasıl 

farklılaştığının farkında olmaları gerekir. Bilincin uzun bir süreç olduğunu düşünmeliyiz. Bireyi 

zorluklarından haberdar olmaya “zorlayamayız”.

Ne yapabiliriz?

•  Davranış üzerine geribildirim vererek ve nasıl iyileştirileceği konusunda bilgi vererek, bireyin 

durumu olumlu bir şekilde anlamasına yardımcı olun.

• Konu hakkında sessizce konuşabilmek, vaaz ve haksızlıklardan kaçınabilmek için, güçlüklerin 

belirdiği bazı durumlardan yararlanmaya çalışın.
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• Konuyu ele alırken, bireyin ya da bizlerin tartışmaları kışkırttığı ve sinirlendiren durumlardan 

kaçınmak gereklidir.

Farkındalık uzun bir süreçtir, öfkeyi ve olumsuz tepkileri tetikleyeceğimiz için bireyi aniden yaşadığı 

zorlukların farkında olmaya “zorlayamayız”.

2.3.4 GERÇEK DIŞI DÜŞÜNCELER

Aile üyemizin gerçek ve hayali hatıraları birbirinden ayırt etmesine yardımcı olmalıyız. Hiçbir 

durumda “akışla devam etmemeli”. Gerçekçi olmayan bir düşünce olduğunda, sakince tepki vermeliyiz. 

Tutumumuz, hatırlayamadığı için kendisini suçlu hissettirmeden empatik ve anlayışlı olmalıdır.

 2.3.5 DÜRTÜSELLİK VE/VEYA SİNİRLİLİK

Dürtüsellik ve / veya sinirlilik, kişinin gönüllü olarak kontrol edemediği ve rahatsızlığa neden olan 

beyin hasarının belirtileridir.

İzlenecek bir dizi talimat:

• Bireyden dürtüsellik tepkisini ertelemesini isteyin.

• Bu tür bir davranışın beyin hasarının bir sonucu olduğunu anlamaya çalışın. Bunu, kötü bir niyete 

veya başkalarına zarar verme arzusuna bağlamayın.

• TBH’lı kişinin davranışını uygun davranışlara doğru yönlendirin ve uygun olmayan yorumlarla 

başladığında konuşma konusunu değiştirin.

• Günlük aktiviteleri sonuna kadar planlayın. Bunların gerçekleştirilmesi kolaysa, etkilenen kişi daha 

sakin olacaktır.

• Risk durumlarını tanımlayın. TBH’lı kişinin ne zaman, nerede ve kime kızdığını ve neden dolayı 

kontrolünü kaybettiğini unutmayın.

• Bir tür dikkat dağıtıcı içeren başka bir duruma geçerek yeni başlayan öfke patlamasının ilk 

semptomlarını hafifletin.

• Gerilim zamanlarında yüzleşmekten kaçının. Mümkün olduğunda, kişiyi durumdan çıkarın veya 

mekandan ayrılın.

• Hiçbir koşulda çığlık atarak veya sinirlenerek tepki göstermeyin, çünkü elde edilen tek şey beyin 

hasarı olan kişide daha fazla gerginlik ve saldırganlık oluşturmak olacaktır.

2.3.6 HUZURSUZLUK 

• Huzursuzluk, kişinin iradesiyle kontrol edemediği rahatsızlığa neden olan beyin hasarının bir başka 

belirtisidir.

• Buna karşı mücadele etmemeliyiz, çünkü bu davranışa kızarsak sadece onun tekrar görülmesini 

artırırız.

• Bazı durumlarda, buna neden olan harici bir neden yoktur, yalnızca fizyolojik nedenlerin bir sonucu 

olabilir ve yalnızca farmakolojik (ilaçlı) olarak kontrol edilebilir. Bu nedenle, ilacı ayarlamak için 

doktora değişiklikleri bildirmeliyiz. Diğer zamanlarda, huzursuzluğu artıran bu durumları tespit 

edebiliriz. Bu durumda, ortaya çıkmasını öngörmek ve önlemek için ne zaman ortaya çıktığını 

gözlemlemek daha uygun olur.

• Her durumda, yorgunluk, huzursuzluğun yoğunluğunu ve olasılığını arttırır, bundan kaçınmalıyız. 
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2.4 TBH’LI BİREYLERLE İLETİŞİM KURARKEN GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURULACAK NOKTALAR

Aşağıda TBH’lı bir kişiyle iletişim kurarken dikkat etmeniz gereken bazı hususları listeleyeceğiz.

• GÖRÜŞ ALANI

Beyin hasarı olan bir kişiyle konuştuğunuzda, yüz ifadenizi görebiliyorsa sizi daha iyi anlayacağından, 

görüş hattına girmeye çalışın.

• BİREYİ SOHBETE DAHİL EDİN

Bir süre sessiz kaldıktan sonra, bir sözcüğü konuşarak başarılı olursa, tekrar etmeye veya herhangi bir 

durumda onu etkilemeye zorlamayın.

• SOMUT SORULAR

Afazi olan kişiye, ele almak istediği konular hakkında açık sorular sorun.

Bunun için:

• Sabit programlarla günlük rutinler oluşturmalıyız

• Çok sessiz bir ortam sağlayın: ziyaretleri sınırlayın, gürültüden ve dikkat dağıtıcı durumlardan kaçı-

nın ve sürekli taleplerle bıkkınlık yaratmayın

• Dinlenme sürelerini arttırın
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• SOMUT HAREKETLER 

Eğer uzmanlar iletişim sorunları olan kişiyle belirli hareketlerin yapılması konusunda anlaşmışlarsa, 

onları tanıma ve kullanma konusunda işbirliğiniz önemle tavsiye edilir. Sistematik olması tavsiye edilir.

• İLETİŞİM KİTABI

İletişim sorunları olan kişi resimli bir kitapla, panoyla ya da herhangi başka bir iletişim aracıyla başa 

çıkabiliyorsa, bunun düzenli kullanımını teşvik edin.

• BİLGİYİ SADELEŞTİRİN

Bir seferde yalnızca bir fikri ele alın, bilgiyi basitleştirin, kısa ifadeleri ve basit kelimeleri kullanın. 

• SOMUT SORULAR 

Anlayışı doğrulamak için doğrudan sorular kullanın.

Beni takip ediyor musun? Anlıyor musun? Devam edeyim mi? Bir şeyi tekrarlamamı ister misin? TBH’lı 

bireyin sizi anladığına emin olacak şekilde cümleler kurun. 

• SOHBET AKIŞI

Kısa müdahaleler yaparak, sırayla, sessizlikler ve / veya hareketler kullanarak konuşun

• İÇTEN OLUN 

Dürüst olun, “üzgünüm, seni anlayamıyorum” deyin, ve gerekirse etkileşimi yeniden başlatmaya çalışın.

• YANITLAMA SÜRESİNİ UZATIN 

Yeterince sessizlik sağlayın veya olası bir cevap veya katılımın gerçekleşmesi için cevap verme süresini 

uzatın.

• GÜRÜLTÜLÜ ORTAM 

İletişim sorunları olan bir kişiyle konuşmak istediğinizde gürültülü bir ortamdan (radyo veya 

televizyonla) ve aynı anda birden fazla kişiyle konuşmaktan kaçının.

• İFADE İŞARETLERİ 

Anlaşmayı kolaylaştırmak için, fikirleri ifade işaretleri ile sıralayın. İfadeleri kullanın: “ve sonra”, “sonra”, 

“bu yüzden”, vb.

• SABIR 

İfade ve / veya dil sorunu olan bir kişinin iletişim girişimlerini yarıda kesmeyin.
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2.5 TRAVMATİK BEYİN HASARLI (TBH) BİREYLERDE BESLENME

2.5.1 TBH’LI BİREYLERİ AĞIZDAN BESLERKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Beyin hasarı olan kişilerde yutma bozuklukları yaygındır. Bu nedenle, TBH’lı bir bireyin beslenmesinde 

bir dizi temel kurala uymak önemlidir. Beslenme uzmanı ve konuşma terapisti her durumda en uygun 

diyeti verecektir.

TBH’lı insanlara beslenme konusunda destek vermek için kilit noktaları sunacağız:

• Uygun ağız hijyenini sağlamak için günde birkaç kez diş fırçalamak gereklidir (ağızdan da 

beslenseler, entübe de olsalar).

• Sürekli sıvı tedariki sağlamak esastır.

• Konuşma terapistinin oral yutmayı uyarmaya başlaması için trakeotominin (nefes borusuna açılan 

deliğin) kapanmasını beklemeniz önerilir.

• Her kaşıktan önce, artık kalmadığına ve TBH’lı kişinin önceki ısırığı yuttuğuna emin olmak için 

ağız boşluğunu kontrol etmek uygun olacaktır.

• Yiyeceklerin besin içeriğinin, etkilenen kişinin zorluklarına uygun olması sağlanmalıdır.

• Yiyeceği, yemeğin kokusunu ve rengini algılaması için beyin hasarlı kişiyi uyarın.

• Kişiyi yemeklerden sonra yarım saat bekletin.

• Beslenme süresi yaklaşık yarım saat veya 45 dakika sürmeli, daha uzun olmamalıdır.

• Yutma güçlüğü çeken kişinin katılar ve / veya sıvılar alımı sırasında ortaya çıkardığı zorlukları not 

edin.

• Kişinin her öğünde yediği katı ve sıvı yiyecek miktarını not edin.
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• Etkilenen kişi oturma pozisyonunda, sırt kısmı 90 derece, baş kısmı hafif eğik olarak yemek 

yemelidir. Aile üyesi ya da bakıcı aynı yüksekliğe oturmalıdır, kaşığı aşağıdan yaklaştıracaksanız, 

baş eğimini izleyin.

• Yemek yeme esnasında dikkat dağıtıcı olmayan (TV, radyo, odadaki birkaç kişi, aşırı gürültü ...) 

sessiz bir ortam yaratın. Yemeğin içeriğinin, etkilenen kişi için uygun olduğundan emin olun.

• TBH’lı kişiyi, yiyeceği yemeğin kokusunu ve rengini algılamaya teşvik edin.

• Konuşma terapisti ve beslenme uzmanı tarafından reçete edilmeyen yiyecek türlerinin verilmesi 

tavsiye edilmez. Yani, “ne olacağını görmek için” yeni tür yiyecekler verilmesi tavsiye edilmez.

2.5.2 YUTMA DEĞİŞİMLERİ YAŞAYAN TBH’LI BİREYLERDE PEG (MİDEDEN BESLENME)’İN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

Hem prob (besleme kanalı) hem de stomaya (PEGde besleme deliği) aşağıda sunacağımız şekilde 

biraz özen gösterilmelidir:

STOMA BAKIMINDA İZLENECEK ADIMLAR

• Müdahalenin ilk onbeş günü, stomayı ılık su ve sabunla yıkamalıyız.

• Kurutmalı ve antiseptik bir çözelti uygulamalıyız.

• Son olarak, steril bir bantla örtmeliyiz.

İlk onbeş günden sonra stomanın çevresini iyileştirmeliyiz:

• Ellerimizi yıkamalıyız.

•  Stomayı çevreleyen cilt sabun ve sıcak su ile temizlenmelidir.

STOMAYI KORUYUCU ÖNLEMLER

• Yapışmayı önlemek için günde bir kez tüpü döndürmeliyiz.

• Borunun dışı her gün sabun ve suyla dışarıdan temizlenmelidir.

• Beyin hasarı olan kişinin ağız ve dişleri, yemeseler bile, günde iki ila üç kez yıkanmalıdır.

• Mama, açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve asla 24 saatten fazla saklanmamalıdır.

2.5.3 TBH’LI BİREY PEG’DEN NASIL BESLENİR?

• Kişiyi yarı oturma pozisyonunda veya bir buçuk saat oturtun.

• Mama takviyesini kullanmadan önce ellerinizi yıkayın.

• Besin hazırlığını oda sıcaklığında uygulayın.

• Her bir dozun uygulama süresi 15 dakikadan fazla sürmelidir. Her 50 ml’lik şırınga en az 2 dakika 

içinde verilmelidir.

• Her dozdan sonra, tüp 50 ml su verilerek yıkanmalıdır.

• Her uygulamadan sonra uygulama şırıngasını yıkayın.

• TBH’lı kişi susamışsa, her doza uygulanan suya rağmen, dozlar arasında su verilebilir.
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2.6 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ

Bir el kullanamayan hemiplejisi olan kişinin giyinme, soyunma, ayakkabı giyme, hijyen sağlama vb. 

aktiviteleridir.

Ne zaman hemipleji olan bir kişiye, gerçekleştiremediği bir günlük yaşam aktivitesini gerçekleştirmesi 

öğretilirse, ilk önce bunu yapabilme yetenekleri sağlanmalı ve sonra, meslek terapisti ile aktiviteyi 

yeterince öğrenip uyguladığı zaman, ailenin önünde yapması tavsiye edilir. Böylece kişinin yetenekli 

olduğunu ve yapabildiğini görebilirler.

TBH’lı kişiyi bağımsız olması için motive edin. Aile üyeleri için, bireyin tereddüt edişini izlerken hiçbir 

şey yapmadan kalmak gerçekten zordur.

Kişinin etkinliği yaparken yalnız başına zorlukları çözmeyi öğrenmesi için müdahale etmemek daha 

iyidir.Asla kişiden eğitilmediği bir şeyi yapmasını istememelisiniz, çünkü bu, uzun vadede tonusu 

arttıran abartılı tutumları artırabilir ve bu durum spastisiteyi kötüleştirebilir

Aşağıda, giyinme ve soyunma için izlenecek bir dizi adım sunulmaktadır.

CEKETİ GİYMEK

Öğrenmeyi kolaylaştırmak için, kolayca giyilebilecek geniş bir giysi ile çalışmaya başlamalıdır.

1. Kolu bulun ve etkilenen eli kola sokun.

2. Giysinin kolunu tamamen omuza doğru çekin.

3. Ceketi ağzınızla tutun.

4. Tüm giysinin içine girin.

5. Ceketi elinizle zıt omuzun üzerine yerleştirin.

6. Kolu diğer omuzun içine yerleştirin ve giysiyi yerleştirmeyi bitirin.
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CEKETİ ÇIKARMAK

1. Ceketi etkilenen omuzdan çıkarın.

2. Sağlıklı omuzdan da çıkarın.

3. Sonra dirseği aynı taraftan çıkarın.

4. Ceketi geri bırakın.

5. Omuzu diğer taraftan çıkarın.

KAZAK YA DA TİŞÖRT GİYMEK 

1. Kolu bulun ve etkilenen eli kola sokun.

2. Kazağı omuza iyice çekin.

3. Diğer omuzu yerleştirin.

4. Boynu arayın.

5. Başı boyun açıklığından geçirin.

6. Vücudun etrafına iyice yerleştirin.

KAZAK YA DA TİŞÖRT ÇIKARMAK 

1. Gömleğin ya da süveterin gövdesini koltuk altına oturana kadar sağlıklı bir el ile yukarı çekin.

2. Boynu arkadan tutun.

3. Gömleğini tamamen çıkana kadar kafasından çıkarın.

4. Kazağı etkilenen tarafından dirsekten aşağı çekin.

5. Yumruğu sağlıklı taraftan alın ve eliniz gizlenene kadar çekin.

6. Yumruğu bacaklar arasında tutunuz ve sağlıklı kolu tamamen çıkarınız. Ardından, bükülmemesine 

ve arkasına doğru hareket etmemesine dikkat ederek etkilenen kolu çıkarın.

ATARSE LOS ZAPATOS

Kaygan olmayan bir kordon gereklidir. Ucu en yakın delikte, dışarıda olması gereken bir düğüm yapılır. 

Bacağına en yakın deliğe yatay geçişler yerleştirilir ve kordonun geri kalanı ayakkabının içinden 

çıkarılmalıdır.

ALT GİYSİ 

Beyin hasarı olan kişinin oturma pozisyonundan ayakta durmaya geçebildiği  ve yardım almadan 

hareket etmeye başladığı zaman önerilir:

1. Bir bacağını diğerinin üzerinden geçiriyoruz. Pantolonun belini alın ve etkilenen ayağı yerleştirin.

2. Diğer bacağınıza iyi oturtun ve pantolonu uyluğa doğru kaldırın.

3. Pantolonu mümkün olduğunca yükseğe, kalçalara yerleştirin.

4. Pantolonu kaparken ayağa kalkın ve nihayet fermuarı çekin.

BAZI ÖNERİLER

Bu vakaların herhangi biri için şunları öneriyoruz

1. Geniş ve hafif giysiler seçin.

2. Malzemeyi etkilenen tarafa yerleştirin.

3. Kişiyi bağımsızlık sürecine teşvik ederek pozitif pekiştirmelerden yararlanın.

4. Terapistten öğrendiklerinizle bakıcıyı eğitin.

5. Henüz eğitim görmemiş veya henüz hazırlanmamış etkinlikleri yapmayınız.
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 2.7 TBH’LI BİREY İÇİN ÇEVRENİN DÜZENLENMESİ

2.7.1 KONUT ERİŞİM MERDİVEN ASANSÖRÜ CİHAZLARI

Değişik türde merdiven asansörü çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar, şu gruplara ayrılabilir: kaldırma 

platformları, merdiven asansörleri, merdiven tarayıcıları ve rampalar. Seçim, aşağıdaki özelliklere bağlı 

olacaktır: 

1. MERDİVEN:

• Bir mahallede veya kendi evinde oturmasına bağlı olarak

• Merdiven genişliği

• Sağlanacak yükseklik ve mesafe

• Merdiven sayısı 

2. KULLANICI:

• Kullanılacak tekerlekli sandalye tipi (ebat ve ağırlık) ve cihazla uyumluysa

• Sandalyeye bağlılık (bir sandalyeden diğerine geçebilir veya geçemez)

• Üçüncü bir kişinin ihtiyacı ve bulunabilirliği 

A. ASANSÖR PLATFORMLARI

Platform hareketinin eğimli veya dikey olmasına bağlı olarak yörüngelerine göre ayrılırlar. 

Eğimli harekete sahip platform

Duvara veya zemine sabitlenmiş bir ray ve merdivenlerin üzerinden kayan bir tabandan oluşur. 

Platform, düz veya kavisli merdivenlerin bölümlerine hizmet verebilir. 15º ile 45º arasında bir eğime 
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sahiptir ve maksimum 250 Kg ağırlığını destekler. Boyutu 60 cm genişlik x 80 cm derinlik ve 140 

cm genişlik x 100 cm derinlik arasında değişmektedir. Bir kez konuşlandırılan taban, merdivenlerin 

inişinden itibaren 25-40 cm arasında yer alır. 

Evlerine erişebilmek için kısa bir merdiven boşluğunun üstesinden gelmek zorunda olan tekerlekli 

sandalye kullananlara yöneliktir. En büyük avantaj, kullanıcının platformu üçüncü bir kişiye ihtiyaç 

duymadan kendisi tarafından kullanabilmesidir. Bununla birlikte, merdiven asansörlerinden daha fazla 

alana ihtiyaçları vardır.

Düşey hareketli platform

Bu durumda, taban katlanamaz ve raylar boyunca kayabilir, duvara dikey olarak sabitlenir veya dikey 

bir destek tarafından tutulur. Küçük bir asansör gibi görünüyor. Tasarruf için önerilen yükseklik 3 ila 4 

metredir, oyuk derinliği sadece 12 cm’dir.

Hastanın 1 metreden daha yükseğe çıkması gerektiğinde, merdiven küçük olduğunda veya çok katlı tek 

aileli bir evin dış cephesi için tavsiye edilir.

B. MERDİVEN ASANSÖRLERİ

Düz, kavisli bölümler ve eğim değişiklikleri için kullanılır. Sandalye raydan aşağı kayıyor. Koltuk 

katlanabilir ve döner olabilir. Yaklaşık 55 ° ‘lik bir eğim yükselir ve bir maksimum 136 kg ağırlık destekler.

Merdivenlerde yukarı ve aşağı gitme problemi olan kişiler için endikedir, ancak hastalar sandalyede 

oturmaya devam etmek gibi yeterli motor kontrolüne sahip olmalı ve transferde performans göstermeli 

veya işbirliği yapmalıdırlar. Kullanıcıların transferler için üçüncü bir tarafın yardımına ihtiyacı 

olmadığında, çok katlı evlerde kullanılması önerilir.

C. RDİVEN PALETLERİ

Şarj edilebilir bir elektrikli pil ile çalışan bu cihaz, tekerlekli sandalyedeki bir kullanıcının birkaç 

basamak merdiven çıkıp inmesini sağlar.

Birçoğu sadece doğrusal bir yol izleyebilir, 1 metre genişliğe indiğinde, dönebilirler. Tarayıcı, bazı fiziksel 

çaba ile bakıcı tarafından çalıştırılmalıdır. Ağırlığı 50-70 kg civarındadır ve boyutları yaklaşık 50 x 100 

cm’dir ve genellikle katlanamazlar. Maksimum ağırlığı 130-160 kg arasındadır ve yaklaşık 25 cm’lik 

adımların üstesinden gelir. Kaldırılabilen kendi sandalyesini barındıran merdiven tarayıcıları vardır.

Tekerlekli sandalye kullananlar veya merdivenlerde inip çıkmakta ciddi zorluk çeken insanlar için, 

ayrıca birinci veya ikinci katın üstünde bulunan evler için endikedir.

Benzer özelliklere sahip başka bir paletli tipi, bir asistana ihtiyaç duymadan kullanıcı tarafından 

çalıştırılabilen motorlu merdiven asansörüdür. Bununla birlikte, kullanıcının merdiven asansöründen 

palete geçmesi gerekir. 
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D. RAMPALAR

Sabit Rampalar

• Eğimli yüzeyin yatay çıkıntısına göre maksimum kalite ve minimum rampa boyutları aşağıdaki 

gibidir:

• 6 metreden büyük ve 9 metreden az, maksimum% 6 eğim gerektirir

• 3 metreden büyük ve 6 metreden az,% 8’lik bir maksimum eğime ihtiyaç duyar

• Maksimum 3m’den daha az % 10 eğim gerekiyor

• Ara sıra geçişler 1.20 genişliğinde

• 1.50 genişliğinde düzenli geçişler

• Sürekli geçiş 1.80 genişliğinde

• Düzlükler 1.50 m.

Hareketli veya Geçici Rampalar

Tekerlekli sandalye kullanıcısının mimari bir engelin üstesinden gelmesine izin veren rampalardır. İki 

ray veya tek parça olabilirler. Rampa sağlam olmalı ve kaymaz bir yüzeye sahip olmalıdır. Birkaç model 

ve rampa boyutu bulunmaktadır:

Modüler mini rampa sistemleri

Bunlar, modüller halinde düzenlenmiş bir basamağa izin veren, çeşitli yükseklik ve genişlikteki çok 

küçük rampalardır. En sık kullanımı iç mekanlarda ve küçük yüksekliklerin (duş teknesi) üstesinden 

gelmektir. Hafif ve taşınabilir.

Basamak ve eşikler için takozlar

Köprü rampaları

Engelleri köprülemek ve üstesinden gelmek için kullanılan bir üçgen oluşturan çift rampalar (pencere 

çerçevesi, eğim).
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2.7.2 EV İÇİN GENEL ÖNERİLER

KAPILAR VE SALON

• Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalındığında, evin iç kapılarının genişliğinin değiştirilmesi 

gerekir:

• Öncelikle, bütün kapıların gerekli olup olmadığını kendimize sormalıyız. Bazen odalar arasındaki 

kapı kemerli ya da basit bir boşluk bırakan çerçevelerle değiştirilebilir.

• Ayrıca hiçbir mobilya kapının tamamen duvara açılmasını engellemediğinden emin olmalıyız.

• Kapıların genişliği en az 80 cm olmalıdır, ancak istisnai olarak 90º’den fazla açılırlarsa 70 cm’ye 

kadar çıkabilmektedirler.

• Kapıların dar olması durumunda, geriye dönük tip olanların menteşelerini değiştirerek kapıların 

çerçeveyi terk etmelerine ve duvarda düz durmalarına izin vererek birkaç santimetre uzatabiliriz. 

Alan mevcutsa, en pratik ve konforlu çözümlerden biri, tekerlekli sandalyedeki bir kişi için 

kullanımı kolay olduğundan sürgülü kapılardır.

• Açılma açısı 90º’den az olmayan bir dışa katlanabilir olmaları tercih edilir. İçeriye doğru 

açılması durumunda, kapının süpürme alanı boş alan olarak kabul edilir ve bu nedenle tekerlekli 

sandalyenin dönme manevrasını yapmak için gerekli boş alanı vermez.

• Kapıların açılması ve kapatılması için ergonomik açıcılar ve tutamaklar, kapı tokmağı ve topuzlar 

için cihazlar, kapıları açık tutmak için durma, elleri tutmamaya yönelik mekanizmalar ve 

anahtarlara adaptasyon gibi çeşitli uyarlamalar vardır. 

• Kapının altına 30 ila 40 cm arasında bir koruyucu soket yerleştirilmesi önerilir.

• Dahili mandallar varsa, kilitlenme önleyici bir sistem aracılığıyla dışarıdan açılmaya izin 

vermelidir; Mandal yaklaşık 1 m yüksekliğe yerleştirilecektir. 

FİŞLER VE DÜĞMELER

• Fişler zeminden en fazla 40 cm yükseklikte olacak ve anahtarların zeminden 140 cm kadar 

yerleştirilmesi tavsiye edilir.

• Evin koridorları en az 120 cm genişliğinde olmalıdır.

KATLAR

Evin içine düşmeye neden olabilecek faktörlerden bazıları düzensiz, kaygan, çok parlak, düz olmayan 

zeminler veya gevşek döşemelerdir. Bu yüzden kaçınılması gerekenler:

• Sabitlenmemiş, kabarık ucu veya kırışıklığı olan halılar.

• Yerdeki kablolar ve diğer gevşek elemanlar.

• Evin zemininin halı olmaması veya yerde halı döşenmemesi tavsiye edilir çünkü tekerlekli 

sandalyeyle dönmeyi zorlaştırır.

YATAK ODASI 

• Mümkün olduğunda tekerlekli sandalyeden ve tekerlekli sandalyeye transferleri kolaylaştırmak 

için yüksekliği ayarlanabilir bir yatak yerleştirmeliyiz. Genel olarak, sandalye koltuğunun 

yüksekliği 50 cm’dir.
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• Yatağa, kişinin yatakta postürel değişiklikler ve hareketlilik yapmasına olanak tanıyan, özellikle de 

üst ekstremitesi fonksiyonel olan hastalarda, yatağa yamuk ya da üçgen takılması önerilir.

• Yatak ve duvar arasında, transferleri mümkün kılmak için en az 80 cm (en uygun 100 cm) boşluk 

olması uygundur.

• Yatağın dibinde, sandalyeyle bir dönüş yapmak için boşluk olmalıdır (çap 150 cm)

• Kabinler tercihen kayar veya çift kanatlı kapılar olmalıdır. Askı çubuğu 140 cm yüksekliğe 

yerleştirilmelidir. Aynı kapılar, elbise asmak ve daha erişilebilir hale getirmek için barlar 

yerleştirmek için kullanılabilir.

BANYO 

Banyo, evdeki kazaların çoğunun yaşandığı yerlerden biridir. Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Hijyen çok çeşitli hareketler ve hamleler anlamına gelir.

• Alan genellikle dardır.

• Su ve sabun gibi kayan ürünler kullanılır.

Para hacer del baño un lugar seguro y cómodo se recomienda:

• Sert ve kaymaz destek sistemleri (çubuklar) (metal yerine plastik) kurulmalıdır.

• Bazı hastalarda termal ve ağrı hassasiyeti eksikliği olduğundan, su sıcaklığı bir termostat 

tarafından kontrol edilmelidir, bu, olası yanıkların kaynağı olabilir.

• Su akışının düzenlenmesini kolaylaştırmak için musluklar tercihen uzun kollu tek kolu olmalıdır.

• Zemin kaygan olmamalı ve zemine drenaj ya da lavabo yerleştirilmesi durumunda, su geçirmez 

hale getirmek için asfalt bezle muamele edilmelidir.

• Tekerlekli sandalyeyi kullanan kişinin lavaboya önden ve tuvalete yandan yaklaşması önerilir. 

Lavaboların kaidesi olmamalıdır ve üst kat yerden 0.80-0.85 m yükseklikte olmalıdır.

• Tuvalette boş alan, sandalyeden tuvalete geçişi kolaylaştırmak için 0,67-0,70 m olmalıdır. İdeal 

olarak tuvalet zeminden yaklaşık 45 cm yükseklikte olmalıdır.

• Aynalar, alt kenarları en çok 0,90 m olan bir yüksekliğe monte edilmelidir. Tüm aksesuarlar 

(bardaklar, diş fırçaları vb. İçin raflar) 1,40 m’yi aşmayacak ve 0,35 m’den az olmayacak şekilde 

yerleştirilmelidir.

• Transfer sırasında kazara düşme durumunda yardım istemek için duş veya WC’nin yakınında bir 

alarm koymak uygundur.
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UYGUN TEKERLEKLİ SANDALYEYİ SEÇMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanıcı uyarlaması

Tekerlekli sandalye, kullanıcının boyutlarına, ağırlığına ve sakatlık derecesine göre uyarlanmalıdır. 

Sandalyenin kullanımı kalıcı ise, çizilmez bir yastığı olmalıdır.

Sandalye boyutları

Her model için birkaç boyut vardır ve bazıları yükseklik, genişlik ve derinlik olarak ayarlanabilir.

Çevrenin boyutları ve özellikleri

Her zamanki kullanım yerleri, oda, banyo, araba veya ev olarak dikkate alınmalıdır. Açık, kapalı veya 

karma sandalyeler vardır. Kapılardan geçmek için sandalyenin her iki tarafında en az 5 cm olmalıdır. 

Günlük aktiviteler

TBH’lı bireylerin kendilerini itip itemeyeceklerini ve bunu nasıl yapacaklarını değerlendirmek gerekir, 

eğer uzun mesafelere seyahat edeceklerse, eğer sık sık transfer yapacaklarsa. 

Katlama ve taşıma kolaylığı

Tekerlekli sandalyenin katlanması ve sökülmesi kolay olmalıdır. En basit olanı katlanabilir şasi ve 

hızlı açılan tekerleklerdir. Katlanır sandalyeler, manuel sandalyeler için 26 cm, elektrikli sandalyeler 

için 60 cm arasında değişmektedir. Sandalyenin toplam ağırlığını dikkate almak önemlidir, ağırlık ne 

kadar düşükse, taşıma kolaylığı o kadar rahattır. Ağırlık aralığı manuel sandalyeler için 15 kg, elektrikli 

sandalyeler için 60 kg arasındadır. 

Güvenlik 

Devrilmeye karşı dayanıklı olmalı ve kullanıcının ağırlığını desteklemelidir. Elektrikli tekerlekli 

sandalyelerde yeterli hız ve fren kontrolü bulunur. 
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Aşağıda, farklı tekerlekli sandalye türleri ve olası aksesuarların küçük bir sınıflandırmasını sunuyoruz:

MANÜEL TEKERLEKLİ SANDALYE

Manüel tekerlekli sandalyeler, elektrikli bir mekanizmaya sahip olmayan koltuklardır.

İki çeşidi vardır: kendinden itmeli ve kendinden itmeli olmayan manuel sandalyeler.

Kendinden itmeli tekerlekli sandalyeler:

Hastanın özerk hareket etmesine izin veren bazı cihaz veya mekanizmalara sahip sandalyeler veya 

başka bir kişi tarafından sürülebilirler.

• Manivelalı sandalye:sandalyenin hareketini yönlendirmeyi sağlayan manuel bir koldan 

kendiliğinden itme mekanizmasına sahiptir. Kol ve frenler kullanıcının sağlıklı tarafına yerleştirilir.

• Bimanüel yürütmeli sandalye: hasta arka tekerleklerden gelen itme sayesinde hareket eder.

• Çift halkalı bimanüel tekerlekli sandalye: :: sandalyede, hastanın sağlıklı taraftaki çift halka 

üzerinden yönlendirmesini sağlayan dişliler veya miller bulunur.

Kendiliğinden itilmeyen tekerlekli sandalyeler:

Üçüncü bir kişinin onları taşımasını gerektiren sandalyelerdir. Arka tekerlekleri genellikle daha 

küçüktür. Bu grup içinde, kullanıcıların genellikle hareket kabiliyetini ve yüksek derecede bağımlılığı 

azalttığı postürel kontrol sandalyelerini bulabiliriz.

Genellikle, kullanıcının konumuna uyum sağlamak için geniş bir aksesuar yelpazesine sahiptir. Daha 

büyüktürler ve katlanamazlar, ancak oturma bölümleri yatırılabilirler.

Elektrikli tekerlekli sandalye

Elektrikli tekerlekli sandalyeler, bir elektrik kaynağı ile hareket ederler. İç mekan, dış mekan ve karma 

kullanım için türleri bulunmaktadır. Ek olarak, ön, arka veya her iki çekişe de sahip olabilirler.

Bu tekerlekli sandalyeler, engelliler veya yürüme zorluğu çeken insanlar için tasarlanmıştır, ancak 

yeterli bir bilişsel yeteneğe ihtiyaçları vardır.

Tekerlekli Sandalye Aksesuarları

Tüm tekerlekli sandalyelerin sahip olduğu, öğelerini aşağıda listeleyeceğimiz sabit bir yapı vardır:

Ayak Dayayacak Yer

Kullanıcının ayaklarının yerleştirilmesi gerektiği yerdir. Genellikle sandalyeden başka bir yapıda ayakta 

durmayı veya aktarmayı kolaylaştırmak için katlanabilir ve çıkarılabilirler veya bunun tersi de geçerlidir.

Frenler

Genellikle tekerleklerin önünde bulunurlar ve küçük bir koldan kumanda edilirler..Asientos

Pueden ser fijos o plegables.

Koltuklar

Sabitlenebilir veya katlanabilirler.

Kol Dayama Yerleri

Transferleri kolaylaştırmak için eşit olarak çıkarılabilir veya katlanabilirler
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Sandalye Emniyet Kemerleri

Bunlar, kullanıcıyı sandalyelerinde güvende tutmak için kullanılan kayışlar veya benzeri cihazlardır. 

Bunların arasında pelvik, abdominal, torasik ve abdüktör kayışlarını vurgulamak gerekir.

Kaburga Destekleri

Kullanıcının gövdesinin yanlara düşmesini önlemek için kullanılırlar. İhtiyaca bağlı olarak sabit değildir 

ve sökülüp yüksekliği ayarlanabilir.

Kafalık: 

Yeterli sefalik kontrole sahip olmayan kişilerde kullanılırlar.

Yürüme Yardımcıları: 

Hem manuel hem de elektrikli tekerlekli sandalyelere dahil edilebilirler. İşlevleri ayakta durma ya da 

yürümeyi kolaylaştırmaktır. 

2.7.3 TEKNİK YARDIMLAR VE GÜNLÜK YAŞAMIN TEMEL ETKİNLİKLERİ 

“Teknik yardımlar, hareketleri değiştirmek veya engellilerin işlevsel sınırlamalarına yardımcı olmak 

için kullanılan cihazlar, gereçler veya uyarlamalardır.” 

Piyasada, her bireyin özel ihtiyaçlarına uygun birçok teknik yardım vardır. Biz en yaygın olanlarını 

derledik, ancak bireyin hem fiziksel hem de bilişsel eksikliklerine dayanarak en faydalı olanları 

önerecek olan Mesleki Terapisttir. 

KİŞİSEL HİJYEN 

Uzun saplı fırça ve taraklar

Üst ekstremitede sınırlı hareketle insanların taramasını veya şekillendirmesini kolaylaştırır. Örneğin, 

kalınlaştırılmış tutamaklar, diş fırçaları veya traş makineleri için kavrama işlemini kolaylaştırır.

Vantuzlu tırnak fırçası

Pürüzsüz bir yüzeye sabitlenir; üst ekstremitede sınırlı hareketi olan insanların kullanmasını kolaylaştırır.
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Uyarlanmış tırnak makası

Bir yandan sınırlı hareketi olan kişiler için veya manipülatif güçlük çekenler için kullanımı kolaylaştırır.

Tek kollu musluk

Para facilitar el uso a personas hemipléjicas.

Kulplu eldiven veya sünger

Felçli insanlar için musluğa erişimi kolaylaştırmak için

Yaslanmış ayna

Tekerlekli sandalyeden manzarayı görmeyi kolaylaştırmak için.

BANYO / DUŞ

Uzun saplı sünger: 

Vücudun her yerine ulaşmakta zorluk çekenler için.

Yıkama jeli dispenseri veya duvara sabit şampuan:

Tek elle jel veya şampuan elde edilmesini sağlar (hemipleji).

Termostatlı musluklar

Musluğu açmadan önce suyun sıcaklığını düzenlemeye izin verir, kişi çift elle iş yapmak zorunda 

kalmaz. Sınırlı hissi olan kişilerde yanma yaralanmalarını önler.

Döner küvet koltuk

Hareket kabiliyeti azalmış kişilerin banyoya giriş ve faaliyetlerini kolaylaştırmak için.

Duş tezgahı veya sandalye

Tamamen güvenli bir şekilde, duşakabin ya da banyoda duş almak için

Barlar veya tutamaklar

Banyoda güvenli hareketleri sağlamak için.

Yataklar için küvet

Yatalak kullanan kişilerde en az hareketle hijyeni kolaylaştırmak için. Yatakta saç hijyeni için tepsi.

TUVALET / WC

Tuvalet kaldıraçı

Oturumu ve hareket kabiliyeti azalmış kişilerde (hemipleji, kalça kırığı vb.) Ayakta durma adımlarını 

kolaylaştırmak için.

Kollar veya katlanır çubuklar

Tuvalete geçişi kolaylaştırmak için.

GİYİNMEK

Butoner

Düğmeleri tek elle bağlamanızı sağlar..

Çorap ve çorap giydiricisi

Eğilmesi zor olan insanlarda çorap giymeyi ve çıkarmayı kolaylaştırmayı sağlar.
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Uzun saplı ayakkabı çekeceği

Gövde bükülme zorluğu yaşayanlarda ayakkabı giymeyi kolaylaştırmayı sağlar.

Fermuar çekme

Hassasiyet veya el becerisi eksikliği olan kişilerde tek elle manipülasyonu kolaylaştırır.

Ayakkabıları kolayca almak ve koymak için düşük tezgah

Uzun Menzilli Cımbız

Teknik Yardım-Ortez
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BESLENME 

Çatal bıçak takımı kulpları

Farklı kalınlıklara, malzemelere ve ağırlıklara sahip modeller vardır ve spastisitesi, kas zayıflığı veya 

diğer sorunları olan kişilerin, çatal bıçak takımını daha rahat ve daha kolay kapmalarını sağlar. 

Katmanlı çatal bıçak takımı

Bilek hareketliliğinin sınırlı olduğu insanlarda manipülasyonu kolaylaştırır. 

Tutamaklı çatal bıçak takımları 

Nesneleri parmaklarıyla tutmakta zorluk çeken insanlar için faydalıdır. 

Devirmeli bıçak

Tek elle kaymayı dengeleyerek kesmeye olanak sağlar.

Nelson bıçağı

Tek elle kesmek ve yemek içindir.

Destek sırtlı tabaklar

Bir eliyle yiyen, diğer eliyle yiyecek itmek için yardımcı olamayanlar için kullanışlıdır.

Cam bardak

Kavramayan insanlar için uyarlanmıştır.

Kaymaz

Tek elle yemek yiyenlerde tabağın hareket etmesini önler. 
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2.7.4 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNDE YEMEK HAZIRLARKEN 

TEKNİK YARDIM SAĞLAYAN ARAÇLAR  

Kutuları kesmek veya tutmak için uyarlanmış tahta

Tek elle etkinliği yapan insanlar için kullanışlıdır.

Kabuk soyucu

Yiyecek soyma zorluğu çeken insanlara izin verir.

Açacaklar

Düşük kas kuvveti olan insanlar için şişe veya kapakların açılmasını kolaylaştıran lastik alet.

Vantuzlu fırça

Gözlüklerin yıkanmasını kolaylaştırmak için.

İğne geçirici

Tek elle etkinliği yapan insanlar için.

Kendiliğinden açılan makas

Giysiyi tutacak çerçeve: çerçeve felçli bir kişinin diğer elinin işlevini yerine getirir.

TELEFON KULLANIMI

• Özel telefonlar: daha büyük sayılarla; görme yetersizliği olan kişilerin kullanımını kolaylaştırmak

• Telefon pozisyonerleri

• Ahizesiz telefon

İLAÇ KONTROLÜ (DOZ, PROGRAMLAR VB.)

Hap dağıtıcı (hap kutusu)

Dikkat ve hafızada sorunu olan insanlar için ilacın kontrolünü kolaylaştırmak.

Hap kesici

Yutulması probleminde ilaçların kesilmesine veya ezilmesine olanak tanır.
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2.9 TIBBİ BAKIM

2.8.1 TBH’LI BİREYLER İÇİN FARMAKOLOJİK (İLAÇLI) KONTROLÜN ÖNEMİ
Birçok durumda, beyin hasarından kaynaklanan değişiklikler farmakolojik (ilaçlı) kontrol gerektirir. 

Sorumlu doktor tarafından belirlenen ilkelere (ilaç türü, doz ve zaman çizelgeleri) her zaman saygı 

gösterilmeli ve her türlü değişiklik, evrim ve / veya yan etki rapor edilmelidir.

2.8.2 RÜYADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Beyin hasarı olan birçok insanın hem uykusuzluk hem de çok farklı yoğunlukta aşırı uyku hali ile ilgili 

sorunları vardır. Bu sorunların nedenleri genellikle çeşitlidir ve hem beyin hasarının kendisini hem de 

ağrının varlığı veya yokluğu, ruh hali, bazı ilaçlar veya bazı maddelerin tüketimi (alkol, kahve, nikotin 

vb.) gibi diğer faktörleri içerir. Uyku bozuklukları bilişsel ve davranışsal problemleri artırabilir, bu nedenle 

baştan onları düzenlemek önemlidir.

UYKUYU DÜZENLEMEK İÇİN RUTİN OLUŞTURULMASI 

Gün boyunca:

• Bir rutini izleyin: daima aynı zamanda kalkmaya çalışın

• Gün boyunca çalışmama süresini azaltın

• Gün boyunca aktif kalmaya çalışın

• Şekerleme sayısını ve süresini azaltın

Geceleyin: 

• Bir rutini izleyin: daima aynı zamanda yatmaya çalışın

• Yatmadan önce kafein, alkol, nikotin veya ağır yemeklerden kaçının

• Unutma: yatak dinlenmek için bir yer, çalışmak için değil

• Dinlendirici bir atmosfer yaratın (ışık, gürültü, sıcaklık) 
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2.8.3 İLAÇ REHBERİ 

İlaçların yönetimi için sağlık personeli tarafından belirlenen programlara ve yönergelere uyun.  

2.8.4 YARALARDAN KORUNMAK İÇİN CİLT BAKIMI. 

Basınç yaralarının ortaya çıkmasını önlemek için, cildi en az günde bir kez inceleyerek kızarmış 

bölgeleri yakından izleyin. Cildi temiz ve kuru tutun, özellikle kemik bölgelerini koruyun (topuk, 

sakrum, kafa ...). 

2.8.5 EPİLEPTİK KRİZ OLAYINDA NE YAPILMALIDIR? 

Epileptik bir kriz durumunda, sakin olun ve etkilenen kişinin etrafındaki kalabalığı azaltın

Önerilerimiz:

• Sakin kalmaya ve etkilenen bireyin etrafındaki kalabalığı azaltmaya çalışın

• Bireyin başının altına bir yastık koyarak yana yatırın

• Nefes almasını kolaylaştırmak için başını yana çevirin

• Boyun (kravat, gömlek) ve bel (kemer, pantolon) tarafından giysiyi gevşetin.

• Yaralanmaya neden olabilecek nesneleri uzaklaştırın

• Kişiyi başına gelebilecek darbelere karşı koruyun veya ani düşmelere karşı dikkatli olun

• Nöbetleri durdurmak için onu tutmaya çalışmayın

• Ağzını açmaya veya ağzına herhangi bir nesne koymaya çalışmayın.

• Bilinci yerine gelene kadar yakınında durun

• Kriz geçtikten sonra, tamamen iyileşinceye kadar yana doğru yatsın.

Konvülsif bir krizden sonra genellikle konfüzyon, kas ağrısı ve daha fazla veya daha az yoğun olabilen 

baş ağrısı görülür. Kriz ortaya çıktığında hemen doktora başvurulmalıdır. 

Ve bu gibi durumlarda hemen Hastaneye gitmeniz önerilir: 

• Görünen ilk kriz ise

• Bilinci yerine gelmeden tekrarlanan birkaç kriz varsa

• Kriz 5 dakikadan fazla sürerse

2.8.6 TBH’LI HASTALAR İÇİN TIBBİ ACİL DURUMLAR 

Hemen hastaneye gidilmesi gerektiğini belirten bazı uyarılar şunlardır:

• Ani kafa karışıklığı, kol veya bacakta zayıflık, ağzın köşesinde dudağın zayıflığı veya dil bozukluğu

• Kafayı çarptıktan hemen sonra veya günler sonra ortaya çıkan kafa karışıklığı veya bilinç kaybı

• Beslenme borusunun (PEG) supurasyon, gastrik sekresyon, tıkanması veya çıkması

• Sürekli epileptik krizler, 5 dakikadan uzun süren bir kriz veya ilk kriz.

• Güçlü fonksiyonel sınırlama, şiddetli ağrı, deformasyon, karışıklık veya baş dönmesine neden olan 

bir düşme.
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2.9 SOSYAL KAYNAKLAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGELLİ BELGESİ İLE HEDEFLENEN YARDIM

Bu hibelerden yararlanabilmek için, Özürlülük Belgesi’ne sahip olunması zorunludur, ayrıca% 33’e eşit 

veya daha büyük bir özürlülük derecesi de gereklidir.

 1. EKONOMİK DESTEK

• Katkısız emekli aylığı

• Belediye Sosyal Hizmetler aracılığıyla talep edilir.

• Gerekli sakatlık derecesi:% 65

• Bağımlı çocuk başına aile yardımı

• Engelli birey 18 yaşın altında olduğunda, Ulusal Sosyal Güvenlik Bürosunda (INSS) başvurular 

yapılır.

2. EĞİTİM ALANINDA DESTEK

• Burslar ve / veya okul kuponları

• Özel Eğitim Merkezleri.

• Üniversitelerdeki yerlerin rezervasyonuna erişim

3.ULAŞIMLA İLGİLİ DESTEK

• Özel Taşıma Servisi (EMT)

• RENFE Demiryolu altın kartı
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• Engelli insanlar için park kartları. Engellilik Sertifikası, 7 veya daha fazla puanla hareketliliğin 

azalmasını içerdiğinde. Belediyeden edilir

• Araç adaptasyonu için yardımlar

• Yıllık hibe çağrısı. Belediye Sosyal Hizmetler aracılığıyla isteniyor

• Trafik vergisinden muafiyet: Belediyeye başvuru

4. KONUT İLE İLGİLİ YARDIM

• Evdeki veya binadaki mimari engellerin kaldırılmasına yardım

• Evin işlevsel adaptasyonu ve alet alımı için teknik yardımlar (vinç, mafsallı yatak vb.). Belediye 

Sosyal Hizmetler aracılığıyla isteniyor

• Belediye lisansını, yenileme amacıyla alma yardımı. Kentsel planlama bölümü

• Engelliler için konut edinimi için yardım

5. VERGİ YARDIMI

• Kişisel gelir vergisi matrahında vergi indirimi, yıllık vergi beyannamesi

• Taşıt kayıt vergisinden muaf olma

• Miras vergisinin azaltılması (miras). Hazine ofislerindeki bilgiler

• Yıllık dolaşım vergisi muafiyeti

6. DİĞER DESTEKLER

• Ücretsiz farmasötik yardım: 18 yaşın altındakiler için% 33 sakatlığa eşit ya da daha fazla derecede 

olanlar için. Ve, 18 yaş üstü olanlar için% 65’ten fazla sakatlık derecesi olanlara

• Büyük aile durumu (eğer biri engelli ise 2 çocuklu)

• Sosyal spa ve sağlıklı yaşam programına erişim. Belediye Sosyal Hizmetler aracılığıyla
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2.10 LA FAMILIA

2.10.1 TBH’LI BİREYLERİN BAKIM SÜRECİNDE ROLÜNÜZ 

Aileler bakım sürecinin önemli bir parçasıdır. Bir bakım ekibiyle birlikte çalışarak iyi bilgilendirilmiş, iyi 

organize edilmiş bir aile, durumu daha iyi yönetebilir.

Bakım sürecinde en önemli husus, hem uzmanların hem de ailenin ortak hareketidir. Aile üyeleri, 

ekibin geri kalanına, kişinin günlük yaşamındaki semptom ve zorlukları hakkında en doğru bilgiyi 

sağlar; Sağlık uzmanlarının sağladığı iyileştirmeleri sürdürmek ve güçlendirmek için günlük olarak 

çalışırlar ve hastayı günlük iyileşme çabalarında motive etmek ve teşvik etmek için hayati öneme 

sahiptirler.

“Yardımınız çok önemli”

Beyin hasarı yaşayan kişilerin aile üyelerinin, ilk travma ve beyin hasarı sonucu meydana gelen 

değişikliklerle (fiziksel, bilişsel ve davranışsal) yüzleşmeleri gerekir.

Beyin hasarının etkisi, etkilenen kişi için olduğu kadar aile üyeleri için de önemli olabilir, çünkü çoğu 

zaman ailenin bir parçası olan kişilerin yaşam projelerinin sekteye uğramasına neden olur. Bütün aile 

etkilendiğinden, şunu söyleyebiliriz:

“Sadece beyin hasarı çeken bireyler değil, bütün aile”

2.10.2 AİLENİN DUYGUSAL REAKSİYONUNUN FARKLI AŞAMALARI

ŞOK “Keşke kurtulabilseydi”

Bu aşama, bir karışıklık, öfke, hayal kırıklığı ve ailenin çaresizliğini içerir. 
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UMUT. “Düzelecek” 

Bu aşama, hızlı iyileşme ve durumun reddine karşı bir iyimserlik ve inanç durumu içerir.

GERÇEK. “İlerleme var, ancak iyileşme çok yavaş” 

Bu aşama, etkilenen aile bireyinin depresyon, öfke, suçluluk ve tecrit halini içerir.  

KABUL “Hasta artık aynı olmayacak” 

Bu aşama, durumun farkındalığı ve değişikliklerin kabul edilmesini içerir. 

DENGE “Hayatlarımız artık çok farklı.”

Bu aşama beklentilerin yeniden düzenlenmesi ve ailenin yeniden yapılandırılmasını gerektirir. 

2.10.3 BAKICI SENDROMU

Yaygın bir fenomen, bakım veren kişi üzerindeki stres birikimi (gerginlik, yorgunluk, halsizlik) ve 

genellikle yük ya da olumsuz psikolojik sonuçların algılanmasıyla sonuçlanır. Yük, bir dizi çelişkili 

duyguları temsil eder. 

BELLİ BAŞLI NEGATİF SEMPTOMLAR 

• Fiziksel ve zihinsel yorgunluk

• Duygusal değişkenlik

• Depresyon

• Kaygı

• Kötü niyetli tüketim davranışları

• Uyku bozuklukları

• İştah ve kilo değişimleri

• Sosyal izolasyon

• Bilişsel zorluklar

• İş hayatı sorunları 

BAKICI DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Diğer hastalıklar ve yaşamsal durumlarda olduğu gibi, bir kişi beyin hasarı geçirdiğinde ve başkalarının 

bakımına ihtiyaç duyduğunda, genellikle TBH’lı bireye bakmanın ağırlığını taşıyan ve en fazla 

sorumluluk alan bir kişi vardır. 

Hastanın bağımlılık derecesine bağlı olarak, birincil bakıcı dikkatini o kadar hastaya yöneltmiştir ki, 

“kendisiyle ilgilenmeyi” ihmal ediyor olabilir. Bakıcı zevk almayı bırakabilir ya da  boş vakti olsa bile, 

fiziksel görünümüyle ilgilenmeyi bırakıp, etkilenen aile üyesine bakmanın dışında sosyal yaşamla 

ilişkisini kesebilir ya da önceki mesleğini bir kenara bırakabilir. Bu, ilk başta, herkesin iyiliği için gerekli 

küçük bir fedakarlık olarak görülebilir, ama zamanın geçmesiyle ve bazen durumun belirsiz bir şekilde 

uzamasıyla, önlenmesi gereken problemler ortaya çıkabilir.

Buna rağmen, çok sevilen bir aile üyesine kendini adama gönül rahatlığıyla yapılır. ... Yaşamında 

meydana gelen değişiklikler o kadar büyük ki, stres, diğer insanlarla gerginlik ve umutsuzluk ortaya 

çıkması kaçınılmazdır... Bu, beyin hasarı çeken aile üyesini ve alınan bakımın kalitesini etkiler.. Bu 

nedenle, bakıcının hem hastanın hem de kendisinin yaşam kalitesini arttırması için desteklenmesi 



/46

önemlidir. 

BAKICI SENDROMUNDAN KAÇINMAK/KORUNMAK İÇİN TEMEL İPUÇLARI 

• Beyin hasarı olan kişiye bakım görevinin birkaç kişi arasında dağıtılması ve her zaman bir kişiye 

yüklenilmemesi önemlidir.

• İyileşme ve rehabilitasyon genel olarak uzun ve yavaş bir evrime sahiptir, bu yüzden sakin kalmalı, 

sakin olmalı, sakinleşmeli ve aile üyelerimize huzur vermeliyiz.

• Bakım verenin boş zamanlarında veya sosyal aktivitelerinde, önceden mesleki hayatında  veya 

kişisel bakımında olduğu gibi rahatlama anlarına sahip olması önemlidir.

• Dinlenme de çok önemlidir.

• Duygularından bahsedecek, duygularını ifade edecek ve ne olduğunu konuşacak birisinin  olması 

uygun olabilir.

• Beyin hasarı olan aile üyesine nasıl davranılacağını uzmanların da yardımıyla öğrenmek önemlidir. 

Bu, birlikte yaşarken ortaya çıkan yeni durumları anlamamıza ve sorunları, endişeleri ve stres 

kaynaklarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

• Ve her şeyden önce, bakımın yalnızca bir kişi tarafından değil, travmatik beyin hasarı olan kişiye 

yakın olan ve onunla bir şekilde “ilgilenen” kişiler tarafından paylaşılan ortak bir sorumluluk olarak 

kabul edilmesi gerektiğini unutmayın.






