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PALYATİF BAKIM NEDİR? 

 Dünya sağlık örgütü palyatif bakımı “Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan 

problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve 

kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması 

yoluyla ızdırap çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve 

yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım” olarak tanımlamaktadır.  

     Bu tanımlamaya göre palyatif bakım yeni tanı almış, tedavi sürecinde ve terminal dönemde 

olan hastalara uygulanmakta ve dört temel hedef ortaya koymaktadır;   

 1. Ağrı ve diğer semptomları kontrol altına 

alınması  

 2. Hasta ve ailesinin psikolojik ve sosyal 

gereksinimlerinin karşılanması  

 3. Hasta ve ailesinin manevi 

gereksinimlerini karşılanması  

 4. Hastanın son dönem bakımı ve hastanın 

fiziksel şikâyetlerinin azaltılması  
 

Palyatif bakımda temel kalite göstergesi ve hayat kalitesini artırmanın en temel 

yolu, hastaların ölüme kadar acı ve ağrı çekme süreçlerini iyi yönetmektir. İnsan 

biyolojik, psikolojik, sosyal, manevi ve kültürel yönleri le bir bütündür. 

 

PALYATİF BAKIMA NEDEN GEREKSİNİM DUYULMUŞTUR? 

       Genç, sağlığımız yerinde ve uzun yıllar yaşayacağımıza inanıyorsak yaşamın son sürecinin 

bize uzak bir olgu olduğunu düşünürüz. Ancak yaşamı tehdit eden bir hastalık nedeni ile 

yatağa bağımlı yatıyor, hastalığımızın semptomları ile mücadele ediyorsak ve aynı zamanda 

vücudumuzun kontrolünü de yavaş yavaş kaybetmeye başlamışsak yaşamın son sürecini 

hastalık gibi algılayarak, bu süreci hastanede geçirmeyi tercih ederiz. Bu tercih bizi; 

hastanelerin acil servislerinde, yoğun bakım ünitelerinde sevdiklerimizden ayrı yalnız ve acı 

içinde ya da günümüz sağlık sisteminin gereği “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, 

alın evinize götürün” anlayışıyla, evde ağrı çekerek yaşamın son dönemini geçirme 

gerçeğine götürür. 

Palyatif bakım hastalarının böyle bir sona terkedilmemesi, saygınlığının korunabilmesi ve  

“sizin için yapabileceğimiz bir şey var” anlayışı ile yapılandırılmaya başlanan palyatif 

bakım kliniklerindeki temel hedef, hasta ve yakınının yaşam kalitesinin yükseltilmesine 

odaklanmıştır. 

 

PALYATİF BAKIMDA AMAÇ NEDİR? 

Her aile yaşamı tehdit eden hastalığı olan bireye bakacak durumda olmayabilir. Bu görevi 

üstlense de bir süre sonra fiziksel veya psikolojik yıpranmayla karşı karşıya kalabilir. Hastalar, 

yetersiz belirti kontrollerinde (ağrı, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, solunum sıkıntısı, 

huzursuz evde yetersiz bakımdan dolayı yaşanan çöküşlerde veya böyle bir bireye ailede 

bakacak bireylerin eksikliği söz konusu olduğunda yataklı palyatif bakım kurumları devreye 

girer. 
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Palyatif bakımda primer amaç bireyin alışkanlıklarına, inancına ve kültürel değerlerine duyarlı 

kalarak, yaşamı tehdit eden  hastalığı olan kişilerde başta ağrı olmak üzere stres veren diğer 

sorunların semptomatik tedavisini yapmak, şikâyetlerini kontrol etmek ve mevcut kapasiteyi 

iyileştirme yoluyla olabilecek en iyi yaşam kalitesini sağlamaktır 

 

  Kanser görülme sıklığındaki artış, kanser hastalarının yapılan tedavilerle yaşam süresinin 

uzaması, insan ömrünün uzaması sonucu artan kronik hastalıklar, palyatif bakım merkezlerine 

ihtiyaç duyulmasına yol açmış, hastaların hastanede yatış süreleri giderek kısalmış hasta ve 

ailesinin öz bakımla ilgili sorumlulukları artmıştır. 

 

 

 
 

Hiç şüphesiz, büyüyen talep karşısında palyatif hastasının bakım gereksinimlerinin 

karşılanmasında aile bireylerine ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle palyatif 

bakım kliniklerinde hastaların semptomlarına yönelik tedavileri yapılırken, hasta bakım 

kalitesinin evde devamlılığını sağlamak için, hasta yakınlarını bilinçlendirme yoluna 

yönelik kişiye özgü eğitimler verilmektedir. Bakım vermede özgüvenin eğitimlerle 

geliştirilmesi, bakım verenlerin tutumlarını ve bakım için gönüllülüğünü artırmakta ve aile 

bireylerinin bakım verici rolden uzaklaşması önlenmektedir. Aynı zamanda hasta yakınının, 

hastasının hastalığının semptomları ile mücadele ederken duyduğu kaygıdan dolayı sık sık 

hastane yada rehabilitasyon merkezlerine başvurma isteği azalmaktadır. 
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TABURCULUK SONRASI EV ORTAMININ HAZIRLANMASI  

 

Evde hasta bakımı yapmak söz konusuysa hastanın özeli bir odası olmasını sağlamak gerekir. Hasta 

odası düzenleme işi önemlidir;  

 Ortamın temiz ve düzenli olmasını sağlamak  

 Odanın ısısı ve nemi normal şartlar seviyesinde olmalıdır. (Isı: 18-22 derece, nem: yüzde 45-

55)  

 Gürültüden, yüksek sesten uzak olmalı; 

 Hastayı fiziksel tehlike ve yaralanma riskinden koruyacak şekilde düzenlenmeli  

 Hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmalı 

 Aydınlık, havadar ve düzenli olmasını sağlamalı; oda sürekli havalandırılmalı  

 Pencereli olmalı ve güneş almalı  

 İlaçlar kolay ulaşılabilir yerde olmamalı 

 İlaçlar gerekiyorsa kilitli dolapta tutulmalı 

 Pencere ve balkon kapısına gerektiğinde emniyet kilidi yaptırılmalı, 

 Gece karanlıktan korkmaması ve takılıp düşmemesi amacıyla gece lambası bulundurulmalı, 

 Madenden yapılmış karyolalar temizlik kolaylığı açısından daha avantajlıdır. Eğer hasta bir çocuksa 

korkuluklu bir karyolayı tercih etmelisiniz. Hasta yatağı fazla yumuşak ve çukur olmamalıdır. Çok 

alçak da olmamalıdır ki hasta bakımı yapan kişi rahatça hareket edebilsin. Yatağın her zaman temiz, 

düzgün ve kuru olması gerekir. Muşamba veya yatak koruyucu ürünler kullanarak yatağın ıslanmanızı 

önleyebilirsiniz. Yatak çarşafı her zaman çok temiz ve gergin olmalı, hastaya ağırlık vermeyecek ince 

ve hafif bir yorgan kullanılmalıdır. Yatalak bir hasta söz konusu değilse hasta odası hazırlarken 

komodin, yemek masası ve sandalyeyi yatağın yakınına koymalısınız. Odada ikinci bir yatak ya da 

sedir (oturabilen hastalar için koltuk) bulunması iyi olur, böylece hasta yatağının düzeltilmesi sırasında 

hastanın oturabileceği veya yatabileceği bir yer hazır olacaktır. Hastanın devamlı kontrol altında 

tutulması gerekiyorsa ikinci bir yatak odada kalacak diğer kişi için zaten gerekecektir. Odanın 

büyüklüğü yeterliyse doktor ve ziyaretçiler içinde birkaç sandalyeyle bir masa koymak iyi olur. 
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Giyim: 

 

 Rahat, sıkmayan, hareket kısıtlaması 

yapmayan ve vücuda yapışmayan 

türde olmalı 

 Pamuklu kumaşlardan olmalı, 

 Temiz ve ütülü olmalı, 

 Giysiler mümkünse önden açılır 

olmalı,  

 

Mutfak: 

 Düzenli olmalı, 

 Hastaya zarar verecek aletler ( bıçaklar, elektrikli aletler, temizlik ürünleri vb. ) 

gerekirse kaldırılmalı ya da kilit altında tutulmalı, 

 Buzdolapları gıda bozulması açısından sık sık kontrol edilmeli, 

 Banyo: 

  

 Hastaya zarar verecek aletler (traş bıçakları, elektrikli aletler, temizlik ürünleri vb. ) 

gerekirse kaldırılmalı ya da kilit altında tutulmalı, 

 Lavabonun yanına gerekiyorsa hastanın destek alabileceği tutunma kolları koyulmalı, 

 Tuvalete tutunma kolları yerleştirilmeli, 

o Oturarak banyo yapabilmesi için katlanabilir oturma tesisatı monte edilmeli, 

 Yer döşemeleri mümkünse kaydırmaz olmalı, 

 Yerler ıslak bırakılmamalı, gerekirse kurulanmalı, 

 Gerekiyorsa tuvalet kapısına bilgilendirme amaçlı resim veya yazı koyulmalı 

 

KEMOTERAPİ NEDİR? 

Kemoterapi, kanser tedavisinde kullanılan ve kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlayan ilaç 

tedavilerinin genel adıdır. Kanser hücreleri, normal hücrelerden türeyen ama yapılarındaki 

bazı değişiklikler nedeniyle vücudun emirlerini dinlemez hale gelen hücrelerdir. 

Kemoterapi ilaçları, bu hücrelerin farklı özelliklerini kullanarak normal hücrelere mümkün 

olduğunca az zarar vererek kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar. 
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KEMOTERAPİ NASIL UYGULANIR? 

Kemoterapide kullanılan ilaçlar değişik yollarla uygulanır: 

1. Damar yoluyla [en sık kullanılan] 

2. Ağızdan 

3. Vücut boşluklarına uygulanabilir. 

 

KEMOTERAPİ HAPLARI NASIL YUTULUR? 

 Kemoterapi bazen ağız yoluyla alınan ilaçlarla yapılır.  

 Bu durumda hapların nasıl kullanılacağı çok iyi öğrenilmelidir. 

 Unutulmaması gereken önemli nokta yutulan ilaçların hastanede damardan 

verilenler kadar önemli olduğu, eksik veya yanlış kullanımı hayati tehlike 

yaratabileceğidir. 

KEMOTERAPİ İLE BİRLİKTE DESTEK TEDAVİ 

Bazı hastalarımız alternatif tedavilere başvurabilirler (Isırgan otu, köpek balığı kıkırdağı  

çeşitli ot karışımları vs.). Alternatif  tedavilerin kanser tedavisinde yararlılığı ispatlanmış  

pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Kemoterapide ilaçların birçok yan etkileri olduğunu 

biliyoruz, fakat alternatif tedavide kullandığımız ilaçların yan etkilerini bilmiyoruz! 

Özellikle kemoterapi tedavisi sırasında alternatif tedavi uyguluyorsak, alternatif tedavi ve 

kemoterapi ilaçlarının etkileşime girmesiyle yan etkiler artabilir, ilaçların etkileri 

değişebilir. Bütün bunlar doğal, ne zararı olabilir diyerek hekimin bilgisi olmadan alternatif 

tedavi uygulanmamalıdır. 
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Kemoterapi Alırken Hastalar  “Şikâyetlerim Olacak mı”? 

 

Kemoterapi ilaçları kanser hücrelerine etki ederken, sağlıklı hücrelere de zarar verebilir.  

Bunun sonucunda istenmeyen yan etkiler oluşabilir, ama bu yan etkiler bütün hastalarda 

aynı değildir. 

Kanser tipi, verilen ilaç, hastanın vücut direnci, tedavinin sıklığı, yaş gibi  nedenler oluşan 

yan etkinin farklı olmasına sebeptir. 

Kemoterapi bitiminde sağlam hücreler hızla kendini yeniler, bu nedenle tedavi sırasında 

oluşan yan etkiler geçicidir.   

 

 

Kemoterapi Uygulanan Hastalarımızda Görülebilecek Yan Etkiler 

- Enfeksiyon (mikrop kapma) 

- Kanamaya yatkınlık  

- Kansızlık                                                                 

- Yorgunluk  

- Kilo kaybı  

- İştahsızlık  

- Tat alma ve koku hissinde değişimler  

- Ağız yaraları (aft - stomatit)  

- Bulantı ve kusma  

- Kabızlık  

- İshal 

- Aşırı beslenme  

- Saç kaybı  

- Kaşıntı  

- Cinsel fonksiyonlarda bozukluk  

- Keyifsizlik, üzüntü hali  

- İdrar değişiklikleri  

- Ağrı  

- Uykusuzluk  
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gibi belirtilerden bir veya birkaç tanesi görülebilir ve şiddeti bireyden bireye göre 

değişebilir. 

En sık görülen yan etkiIer bulantı, kusma, saç dökülmesi ve yorgunluktur. Yan etkilerin 

çoğu kemoterapi alınan sürede  oluşur ve tedavi  tamamlandığında kaybolur.  

 

ENFEKSİYON ( MİKROP BULAŞMASI ) 

 Kemoterapi tedavisi mikroplarla savaşan kandaki beyaz küreleri  (lökosit) azaltacağı 

için mikroplar vücutta daha  kolay hastalık yapabilir.  

 Bu yüzden normalden daha fazla  korunma  gerekecektir.  

 LökositIerin  normal  değeri 4.000 - 9.000 arasındadır. Kemoterapi kürleri  arasında  

lökositlerin  1000 - 3000 arasında değişmesi  beklenen bir olaydır, endişeye kapılmanıza 

gerek yoktur. 

 Her kemoterapi öncesi  lökosit  değerinin  doktor  tarafından değerlendirilmesi 

gerekecektir. 

 Yeterli düzeylerde olmadıkları takdirde  tedavi  bir süre için ertelenebilir. 

 1500'ün altındaki değerlerde mutlaka doktorunuza haber veriniz.  

 

 Enfeksiyonların  Önlenmesi  İçin  Hastalarımıza  Öneriler: 

 Enfeksiyonları en güzel önleme yolu el 

yıkamadır. Bu konuda titizlik 

göstermeliyiz.     

  

 Evcil hayvan ve topraklı çiçek saksılar,  enfeksiyon  kaynağı olacağı için kemoterapi 

alan hastalarımızın evinde bulundurulmamalıdır. 

 Kalabalık ortam ve hastalıklı kişilerden (gripli, uçuklu, kızamık ve suçiçeği gibi bulaşıcı 

hastalıklı) uzak durulmalıdır. 

 Hazır et ürünlerinden kaçınılmalıdır. 

 Tuvalet sonrası temizliğe özen gösterilmelidir.  

 Tırnakların kökünden kesilmemeli,     manikür yaptırılmamalıdır. 

 Her gün ılık suyla banyo yapmaya gayret  edilmeli,  vücutlar  yumuşak bir Iifle sabunlanmalı,   

kese kullanmamalıdır. 

 Yaralanmamaya özen göstermelidir. 

 Traş  olurken jilet yerine elektrikli  makinaları tercih edilmelidir. 

 Diş  etlerini  hırpalamayacak yumuşak diş fırçası kullanmaları, 

 Varsa sivilceler  ve yaralarla  oynanmamalıdır. 

 Sularını kaynatarak  içilmeli,  dışarıda yemek yememelidir. 

 Meyve ve sebzelerin iyi yıkanmış olmasına dikkat edilmelidir.  

 Derece ile ateşinize bakmayı öğrenip, kendinizi normalden farklı hissettiğinizde 

mutlaka ateşinize bakınız. 

 Tarımla ve ev işleriyle uğraşırken eldiven takılmalıdır. 

 Aşı yaptırmanız gerekiyorsa mutlaka hekime danışılmalıdır. 
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Saç Kaybı (Alopesi)  

Kemoterapi ilaçları, saçların zayıf ve kolay kırılmasına, dökülmesine neden olur. Saç 

dökülmesi her zaman olmayan ancak sıklıkla görülen genellikle geçici bir durumdur. Saçın 

tekrar uzaması, tedavi bitiminden hemen sonra başlar. Ancak saç renginde ve yapısında 

değişiklikler olabilir. Saçlarla birlikte vücudunuzun diğer tüylü bölgelerinde de dökülmeler 

görülebilir.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Hastalarımıza Önerilerimiz 

 Saçlarını 3 - 5 günde bir yıkayınız.  

 Saçı yıkarken cildi tahriş etmeyen bir şampuan veya sabun kullanınız. 

 Fazla şampuan kullanımından kaçınınız. 

 Saçı aşırı fırçalama ve taramadan kaçınınız.  

 Saçı atkuyruğu şeklinde gergin toplamayınız. 

 Saçınızı doğal olarak kurutun ve elektrikli saç makinesi kullanımını mümkün 

olduğunca azaltınız. 

 Saçın kırılganlığını arttıran saç spreyleri, saç bantları ve tokaları, saç boyaları ve 

kalıcı solüsyonları kullanmayınız.  

 Saç kaybını gizlemek için şapka, peruk, eşarp kullanabilirsiniz. 

 Kaş ve kirpiklerinin dökülmesi hastayı rahatsız ediyorsa kaş kalemi ve takma 

kirpik kullanabilirsiniz. 
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Kabızlık 

 Kemoterapi hastalarında kabızlık tedaviye, ağrı kesicilerinin kullanımına, 

hareketsizliğe, yetersiz sıvı alımına bağlı gelişebilen bir sorundur. 

 Bağırsakların her gün boşaltılması insan sağlı için oldukça önemlidir, karında 

şişkinlik olması tedavi sonrası bireylerde kabızlık sorunun geliştiğini gösterir. 

 Kabızlık aynı zamanda hemoroitlerin (basur) artmasına ve kanamaya neden 

olabileceğinden tedavi sırasında bu sorunun oluşmasını önlemek için yapılması 

gerekenler ise;  

 Tedavi sırasında ve sonrasında günde en az 8 – 10 bardak su içilmesi, 

 Gece yatmadan ve barsak boşaltma alışkanlığından 1 saat önce aç karnına ılık  sıvı 

almaya çalışmaları ve barsak boşaltımı sırasında dik oturmaları,  

 Posadan zengin olduğundan tahılları, kuru yemişi ve yeşil yapraklı sebzeleri ve 

meyveleri kabuğunu soymadan günde en az 5 öğün halinde tüketmeleri,  

 Tahıllardan bulgur, mısır ekmeği, arpa, kepek ekmeği, soya fasulyesi tüketmeleri, 

 Meyve sebzelerden elma, çilek, kiraz, brokoli, yeşilbiber, armut, ıspanak, erik, 

kayısı, komposto tüketmeleri,  

 Her gün yürüyüş yapmaları, yürüyüş yapamıyorlarsa günde 2 – 3 kez karın 

kaslarını germe ve gevşetme egzersizleri (hareketi) yapmaya çalışmalıdırlar. 

  

İshal 

İshal kemoterapi tedavisine ya da eş zamanlı radyo-kemoterapi tedavisi sırasında, ışın 

tedavisinin bağırsakların bulunduğu alana verildiğinde ortaya çıkan bir sorundur. 

İshalin şiddetli veya iki günden fazla devam etmesi sıvı kaybına, halsizliğe, kilo kaybına, 

iştahsızlığa neden olabileceğinden genel durumun bozulmasına neden olabilir. 

o Bu nedenle, 

 Bol miktarda su içilmeli (günlük 8 – 10 bardak)  

 Az ve sık beslenilmeli, 

 Potasyum kayıplarını yerine koymak için muz,  şeftali, haşlanmış patates gibi 

potasyumdan zengin gıdalar    tüketilmeli, 

 Beslenmede yoğurt, pirinç lapası, üzüm suyu, yumurta, nohut, tavuk, balık gibi gıdaları 

tercih edilmeli,  

 Brokoli, mısır, fasulye, kabak gibi posalı gıdaların ve acı biberin tüketimi engellenmeli,  

 İshali arttıracağından çok sıcak ve soğuk gıdalar alınmamalı,  

 Kahve, çay gibi kafein içeren içecekler azaltılmalıdır.  

Uyuşukluk, Karıncalanma 

Kemoterapinin  sebep olduğu yan etkilerden bazıları da ellerde ve ayaklarda uyuşukluk, 

zaman zaman karıncalanma ve his kaybıdır. Bunlar geçici  rahatsızlıklardır.  

Bazı ilaçların sinir sistemini etkilemesinden dolayı görülürler.  

Vitaminlerle bu etkiler azalacak ve kemoterapi bitiminden bir süre sonra bu  şikayetler  

kaybolacaktır.  
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Cilt Ve Tırnak Değişiklikleri 

Kemoterapi deri hücreleri üzerinde de etkilidir. Kemoterapi sonrasında deride kızarıklık, 

kalınlaşma, kuruma, dökülme, soyulma, sivilce, güneşe karşı duyarlılık, ilacın gittiği 

damarda sertlik ve kara lekeler oluşabilir.  

Tırnakta ise; çizgiler, kırılma ve renk değişikliği görülebilir. Tedavi gerektirecek bir yan 

etki değildir.  

Cilt Değişiklikleri İçin Ne Yapılabilir: 

 Cilt kuruyorsa nemlendirici kremler kullanılmalıdır. 

 Kolonya parfüm, losyon gibi alkollü maddelerden uzak durulmalıdır. 

 Güneşten korunmalı veya yüksek faktörlü koruyucular kullanmalıdır. 

 Bol ve pamuklu giyecekler tercih edilmeli. 

 Ilık duş, kaşıntılı ve kuru bölgeler için ıslak uygulama iyi gelebilir. 

 Deriyi tahriş edecek şekilde kaşıma yapılmaz.  

 Tırnaklar kısa ve temiz tutulur. 

 Bulaşık, çamaşır, bahçe işleri ile uğraşırken eldiven kullanılır. 

 

KİŞİSEL TEMİZLİK 

 Günlük yapılması gereken bakım ve işlemler 

 Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemler 

1. Günlük yapılması gereken bakım ve işlemler  (Kısmi vücut temizliği) 

 Göz bakımı 

 Kulak, burun, ağız temizliği           

 Perine bakımı 

 Yatak çarşaflarının değişimi 

2.Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemler 

 Vücut banyosu 

 Saç banyosu 
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Günlük Bakım 

Göz Bakımı 

 

Özellikle bilinçsiz hastalarda 

göz kapakları tam kapanmadığı 

için gözler açık kalabilir.  Bu 

durum gözde kuruma, 

ülserasyon (yara) ve sonuçta 

körlüğe neden olabilir.  

Bilinci kapalı hastalarda,  gözler, içten dışa doğru (Burundan şakak yönüne) yumuşak, 

pamuklu bir bezle silinmelidir. Her iki göz için ayrı bez kullanılmalıdır. Silme sırasında 

göz içi yapılara zarar vermemek için göze basınç uygulanmaması gerekir. Hekimin önerisi 

doğrultusunda, gözlerin 4 saatte bir serum fizyolojik veya yapay gözyaşı ile 

nemlendirilmesi, uyku saatlerinde kapatılması unutulmamalıdır. 

Kulaklar 

Kulak arkası ve kepçeleri silinerek temizlenir, normalde bunun dışında fazla bir bakım 

gereksinimi yoktur. 

Temizlik amacıyla iç kulağa pamuklu çubuk itilmemelidir. Gözle görülebilen kulak dışına 

akan kir temizlenmelidir. İşitme cihazı varsa yatmadan önce çıkarılmalıdır. 

 

Burun 

Burun içindeki fazla salgılar, su veya SF  (Serum Fizyolojik)  ile ıslatılarak, yumuşak bir 

bezle veya kağıt mendille temizlenir. 

Burundan beslenme amaçlı (NG) Nazogastrik sonda takılı hastalarda sondanın yarattığı 

basınç, nazal (burun) mukozasında duyarlılık, kabuklanma, kanama ve hasara neden 

olabilir. Bu tür sorunlara engel olmak için; 

 Her gün buruna bası açısından sonda gözlenmeli, 

 Nazogastrik sondayı tespit etmek için kullanılan flaster ıslanırsa hemen değiştirilerek 

farklı yerlere yapıştırılmalıdır. 

 Islak flaster deriyi yumuşatarak çabuk hasarlanmasına neden olur. 
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Ağız  

 Hastanın bilinci açıksa en iyi ağız bakımı, diş fırçalamadır. 

 Bilinci kapalı hastalarda 2-8 saatte bir ağızdaki sekresyon alınır ve ağız sodyum 

bikarbonat ile temizlenir. (1 çay bardağı kaynamış soğumuş suya 1 çay kaşığı karbonat 

atılarak karıştırılıp hazırlanabilir.)  

 Sağ el işaret parmağına steril gazlı bez sarılır, karbonatlı su karışımına batırılarak sol el 

ile açılan ağızda dişlerin iç ve dış kısımları ovularak temizlenir. 

 Gazlı bez değişimi yapılarak yanakların iç kısmı damak ve dil silinir.  

 Daha sonra aynı işlem duru su ile tekrarlanmalıdır. 

 Hastamız diş protezi kullanıyorsa, ağız bakımı yapmadan önce 

protez dişler çıkarılmadır. 

 Protezler ayrıca diş macunu ile fırçalanıp suya koyulmalıdır.  

 Hazır satılan diş protez temizleyici ürünleri de kullanabilirsiniz. 

  Sabahları protez dişler takılmadan diş macunu ile fırçalanmalıdır. 

Çünkü gece boyunca mikrop üremiş olabilir.  

 Son olarak dudaklar kuruma ve çatlamaya karşı yumuşatıcı 

losyonlarla nemlendirilmelidir. 

 

Perine (Mahrem Bölge) Bakımı 

 İdrar sondası olmayan hastada günde bir kez perine bakımı yeterli olabilir. 

 Akıntı veya büyük abdeste çıkma miktarına göre bu sayı değişebilir.  

 Perine bakımı sabunlu su ile yapılır. 

 Temizden kirliye yani önden – arkaya (makata doğru) kuralına göre temizlik 

yapılır.  

 Her silme işlemi için ayrı bir pamuk kullanılmalı ve atılmalıdır. 

 Yukarıdaki  işlem sırasına göre durulama yapılmalıdır. 

 En son uygun yumuşak bir havlu kağıt ile kurulama yapılmalıdır.  

 Perine bakımı için hazır ıslak mendiller kullanılmamalıdır. 

 Sondası olan hastalarda perine bakımı %0 1 lik savlon çözeltisi ile yapılabilir. 

  (1 litre suya 1 kapak savlon konularak hazırlanır). 

 

 İdrar sondası olan hastaların idrar 

torbası tamamen dolmadan 

boşaltılmalıdır. Hasta ile aynı 

pozisyonda olmamalı, hastadan 

30 cm aşağıda olup 

sabitlenmelidir. 

 

HASTANIN HAREKET ETTİRİLMESİ VE TAŞINMASI 

Vücut mekaniği ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yatak içinde pozisyon değiştirmek, hastanın rahatlığı açısından önemlidir. 
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Hastayı hareket ettirme ve taşıma esnasında;  

• Hastanın işbirliği düzeyinin saptanması , 

• Hasta yönünden gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,  

• Mahremiyete saygı gösterilmesi , 

•  Tekerli sandalye, sedye gibi kullanılacak aracın önceden hazırlanması , 

• İşlem bitiminde hastaya uygun pozisyonun verilmesi gerekir. 

 

 

Yatak Çarşaflarının Değişimi  

Yatağa bağımlı hastalarda, yatak çarşaflarının kırışıksız, temiz ve kuru olması bası 

yaralarının önlenmesi ve enfeksiyonunun engellenmesi için çok önemlidir. Her gün 

düzeltilerek gergin olması sağlanmalıdır. 

Haftalık Bakım  

Vücut Banyosu 

 

Hastanızın haftada bir veya birkaç kez banyo 

yapmasını sağlayabilir, eğer mümkün değilse, 

sizler yatak içerisinde hastanıza silme banyo 

yaptırabilirsiniz. Vücut banyosu ya da silme 

banyonun amacı hastayı rahatlatmak ve deriyi 

korumaktır. 

Silme banyo için sabun ve sudan yararlanabileceğiniz gibi vücut şampuanı ile 

hazırlanmış köpüklü su da kullanılabilirsiniz.  

 Suyu bir kaba ya da yuvarlak küçük küvetlere koyabilirsiniz.  

 Suyun sıcaklığı ne çok soğuk nede çok sıcak olmamalıdır. Kolunuzun iç yüzeyi 

ya da dirseğinizle suyun sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. 

 Yatak içerisinde silme banyo yaparken hastanızın mahremiyetine özen 

gösteriniz.  

 Oda sıcaklığı da önemlidir. Normal oda ısısında olabilir. ( 22- 24 derece) 

 Hastanın yüzünden başlayarak, tüm vücudu silinmelidir. 

 Pamuklu tahriş etmeyen bir bez veya pamuklarla hastanın alnı, gözleri, yüzü, 

kulakları ve boynu silinmelidir.  

 Her defasında bezin farklı tarafı kullanılmalıdır.  

 Göğüs ve karın bölgesi silinir, kolları bilekten başlayarak koltuk altı dahil 

silinmelidir.  

 Hastanızın ellerini iki ayrı kapta suya koyarak bekletip, el tırnakları uzun ise 

kesilebilirsiniz. 

 Sonrasında ayaklar bileklerden başlanarak yukarı kalçaya doğru silinir.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=qd_fjELh2p7vLM&tbnid=FMPnzU3jwRR--M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.haber5.com/guncel/yatalak-hastaya-bakim-egitimi&ei=bv_pUrLnA8HRtQa91oHQCw&psig=AFQjCNGBJMvPOGipwJugfxVnALftCcHrRQ&ust=1391153238223782
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 Ayaklar suyun içinde bekletilerek yıkanıp, gerekiyorsa tırnakları kesilebilir. (El 

tırnakları yuvarlak, ayak tırnakları düz kesilmelidir) 

 Daha sonra ara çarşaf yardımıyla hastamızı yan çevirerek sırt bölgesini silip, 

kurulayabiliriz.  

 Son olarak hastanızın perine (mahrem) bölgesi temizliğini yapabilirsiniz. Eğer 

hastanızın tuvalet ihtiyacını sürgü, ördek gibi araçlarla yatak içerisinde bu 

ihtiyacı karşılıyorsanız veya hasta bezi kullanıyorsanız perine temizliğinin 

yapılması oldukça önemlidir. 

 Hastanıza bacaklarını dizinden büküp iki yana açacak şekilde bir pozisyon 

vererek, perine bölgesi açıklığını sağlayınız. 

 Günlük bakımda da belirtildiği gibi silme işlemi genital (mahrem) bölgede 

önden başlayarak arkaya doğru tahriş etmeden temizlenir.   

 Haftada bir tüy temizliği yapılmalıdır.  

 Banyo işlemini uygularken hastamızın vücudu kızarıklık, yara gibi oluşumlar 

açısından gözlenmelidir.  

 Temizlik sırasında kateterlerin (sonda) ıslanmamasına ve kuru kalmasına dikkat 

edilmelidir. Islanan flaster ve yapıştırıcılar cilt hasarına yol açmadan 

değiştirilmelidir. 

 En son cildin kurumasını önlemek için vazelin veya nemlendirici kremlerle 

vücut kremlenip temiz kıyafetleri giydirilir. 

 

Saç Yıkama  

 Gerekli Malzemeler; 

 Isısı ayarlanmış su (dirsek veya el bileği ile ısı kontrolü) 

 Havlu, 

 Muşamba,  

 Kova, 

 Şampuan veya sabun, 

 Tarak,  

 Saç kurutma makinesi  

Yıkama İşlemi 

 Hastanızın başı ve omuzları yatağın kenarına alınır. 

 Hastanızın boynunun altına gelecek şekilde yatak üzerine muşamba gibi suyu 

geçirmeyen bir materyal yerleştiriniz. Muşambayı oluk haline getirerek uçlarını yere 

koyduğunuz kovanın içine sarkıtınız. 

 Hastanızın saçlarını ıslatıp, şampuanlayın ve durulayınız. 

 Havlu ile saçları sararak kurutunuz. Gerekirse saç kurutma makinesi (saça çok 

yaklaştırmadan) kullanınız. 

 Hastanızın saçlarını tarayıp, yastık kılıfını değiştiriniz. 
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İlaç Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 
 Tedavinin başarısını önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biri ilaçların doğru 

uygulanmasıdır. 

 İlaç uygulamasından önce ve sonra uygulamayı yapan kişi elini mutlaka 

yıkamalıdır. 

 Her basit sorun veya belirti için ilaç alınıp kullanılmamalıdır. 

 Sağlık personelinin söylediği dozda ilaç kullanılmalı ve tedaviye uyum 

sağlanmalıdır. 

 Hasta, ilacı kendi takip ediyor ise takvime veya görebileceği bir yere ilacı alacağı 

saati hatırlatıcı işaretler, alarmlar konmalıdır. 

 Halk arasında şifalı bitkiler olarak bilinen karışımlar kullanılıyor ise ilaç 

etkileşimi düşünülerek, doktora söylenmeli ve önerisi doğrultusunda 

kullanılmalıdır. 

 Ağızdan yutularak kullanılan tablet, kapsül gibi ilaçlar bol su ile alınmalıdır. 

 İlaçlar kola, greyfurt, portakal suyu veya diğer içeceklerle değil su ile alınmalıdır. 

 Başkalarına ilaç önerisi yapılmamalı ve sağlık personeli dışındaki kişilerin 

önerdiği ilaçlar kullanılmamalıdır. 

 İlacın yararlı olabilmesi için doğru amaç, doğru zaman ve doğru miktarda 

kullanılması önemlidir. 

 Birden fazla ilaç kullanımında; ilaç alım zamanına, aç veya tok karnına alım 

durumuna ve her ilacın üç  - beş dakika aralıklarla içilmesine mutlaka dikkat 

edilmelidir. 

 İlaçlar etiketlerine dikkat edilerek kullanılmalı ve son kullanma tarihine mutlaka 

dikkat edilmelidir. Tarihi geçen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 Ağrınızın kontrolü için kullanılan ilaçlara ‘analjezik’ denmektedir. 

 Ağrı kesici ilaçlar ağrı oldukça değil, ağrının oluşmasını önleyecek şekilde hekimin 

belirttiği aralıklarla kullanılmalıdır. 

 İlaçlar ağızdan alınabilen tablet, kapsül, cilde yapıştırılan ‘flaster’ formunda ve deri 

altı dokuya veya damar içine uygulanabilen enjeksiyonlar şeklinde hazır olarak 

bulunmaktadır. 
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İlaç Uygulama Yöntemleri 

Ağızdan İlaç Uygulaması 

En sık kullanılan ilaç veriliş yöntemidir.  Kolay, güvenilir ve ekonomik bir yöntemdir. 

Özellikle uzun süreli ilaç kullanımında pratiktir ve hasta uyum problemi oluşturmaz. 

Bulantı kusması olan veya bilinci yerinde olmayan hastalara bu yolla ilaç verilmez.  

Ağız yolu ile kullanılan ilaçlar: 

 Emilen 

 Çiğnenen 

 Yutulan ilaçlar olarak gruplandırılır. 

Yutma sorunu olan hastalarda tablet ilaçlar iyice ezilerek sulandırıldıktan sonra 

verilmelidir. 

Dilaltı İlaç Uygulaması 

 

Dilaltı veya yanak mukozasına ilaç uygulamak 

yolu ile sistemik (vücudun tamamına) etki 

elde edilir.  

Ağız mukozası lenf ve kılcal kan 

damarlarından son derece zengin olduğu için 

bu şekilde alınan ilacın karaciğerden geçmesi 

gerekmeyeceğinden hızla sistemik (vücutta) 

dolaşıma geçer ve etki gösterir. 

 

 

Göz Damlası 

Göze ilaç damlatılması için hastanın yukarı doğru bakması istenir ve alt göz kapağı aşağı 

çekilerek kese oluşturup ilaç buraya damlatılır.  

 

Eğer göze birden fazla çeşit damla 

uygulanacaksa, sonraki damlayı uygulamadan 

önce en az 5 dakika beklenmelidir. Her bir 

damlanın kapağı uygulama esnasında açılıp 

damlatıldıktan sonra kapatılmalıdır. 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=l2RMA4sZPnVvCM&tbnid=Tx-rbc9jPw4VHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilkehaber.com/haber/dilalti-ilaclar-orucu-bozar-mi-2016.htm&ei=fQfqUsGNGITVtAb_9YCwAw&psig=AFQjCNHy-5Viq_oKkU9isOGYo2Aog07_Pw&ust=1391155401119195
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Kulak Damlası  

 

Uygulamadan önce ilaç avuç içinde 

birkaç dakika tutularak ısıtılmalıdır. 

Aksi takdirde soğuk bir damlanın 

özellikle de iltihaplı kulak zarına 

uygulanması çok ağrılı olacaktır. Kulak 

damlasının zara kadar ulaşabilmesi için  

ilaç  uygulanırken kulak kepçesinin 

yetişkinlerde yukarı, çocuklarda dışa 

doğru çekilmesi gerekir. 

Burun Damlası 

 

Damlatılan ilacın burun iç dokusu ile 

yeterince temas edebilmesi için ilaç 

uygulamadan önce burun temizlenmelidir. 

Burnuna ilaç solüsyonu damlatılan kişinin 

sırtüstü (yastıksız) yatması, başını iyice 

geriye doğru ve biraz da  damlatma  yapılan 

tarafa doğru eğmesi  gerekir. Damlatmadan 

sonra birkaç dakika bu durumu muhafaza etmelidir. Sonra gerekirse diğer 

burun deliğine aynı şekilde ilaç damlatılır. 

Flaster 

 

Etkili maddenin bir flaster içine 

yerleştirilmesiyle hazırlanan sabit hızda ve sabit 

süre boyunca ilaç salıveren şekillerdir. Göğüs 

ya da kulak arkasına, sırta,  kalçaya 

yapıştırılarak ilacın ciltten emilimi sağlanır. İlaç 

sistemik etki göstermesi için cilt üzerine 

uygulanır. 

Flaster berelenmiş,  hasarlı cilde, deri katlantılarının üzerine veya sıkı giysilerin altına 

uygulanmamalıdır. 
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Deri Yoluyla İlaç Uygulama 

 

İlacı uygulamadan önce, deri üzerinde 

bulunan eski ilaç varsa temizlenmelidir. Deri 

üzerinde fazla miktarda ilaç kalması, sertlik 

ve yapışkanlığa yol açacağından, ilaç dozuna 

dikkat edilmeli, Losyonlar (sıvı olan ilaçlar) 

iyice çalkalanmalıdır. 

Çalkalandığı halde, karışım meydana getirmeyenler kullanılmamalı, ilaçlar cilde pamukla 

sürülmemelidir. Bazı merhemler boya içerdiğinden, bunların kullanılmasında hasta 

giysilerinin ve yatak takımlarının boyanmamasına dikkat edilmelidir. 

Makattan İlaç Uygulama 

Sistemik etki için makattan ilaç uygulaması genellikle bebeklerde veya bulantı-kusma 

hallerinde ya da mideyi tahriş eden ilaçların verilmesi için kullanılabilir. Kabızlık 

durumunda da makattan lavman uygulaması yapılabilir. 

      Lavman uygulanacak kişi sağ veya sol tarafına uzanmalı, altta kalan bacağını düz uzatmalı ve 

üstte kalan bacak karnına doğru çekmelidir. 

 

 

 

 

Diğer bir pozisyon ise diz- göğüs pozisyonu: Hasta herhangi bir yöne yan yatış pozisyonunda sol 

ve sağ bacakları dizlerinden bükülerek göğse çekilir, kolları rahat edebileceği pozisyona getirilir.  

 Lavman içeriği uygulamadan önce iyice çalkalanmalıdır.  

 Vazelinli olan uç makatta, ileriye doğru itilmelidir. Şişe, içindeki ilaç tamamen 

boşalıncaya kadar,   arkasından öne doğru sıkıştırılmalı, uygulama tamamlandıktan sonra 

lavman ucu makattan çıkarılmalıdır. 

 İlacın uygulandığı yatar pozisyon, 30 dakika süre ile korunduğunda, ilacın barsakta 

dengeli bir şekilde dağılımı sağlanmaktadır.  
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 Ayrıca en iyi tedavi sonuçları; ilacın uygulandığı yerde gece boyunca, uzun süreli 

kalması sağlandığında elde edilir.  

 

Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) (Mideden Beslenme Tüpü) 

 
PEG,  ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla  karın  

duvarından  geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir. Bu uygulama katı 

-  sıvı gıdaların veya ilaçların yemek borusundan geçmeden doğrudan mideye ulaşmasını 

sağlar. Bu yöntem özellikle uzun süre yoğun bakım servislerinde yatan, herhangi bir 

sebepten dolayı yutma hareketi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için uygundur 

 

PEG hastanın ağızdan beslenmesine engel değildir ancak doktorunuz bazı tıbbi 

durumlarda ağızdan beslenme durumuna sınırlama getirebilir. 

Pegden Kimler Yararlanabilir? (Mide Tüpü) 

Yutma güçlüğü çeken, iştah problemleri olan ve ağızdan yeteri kadar beslenmeyen hastalar 

PEG’den faydalanabilir. 

Peg Tüpü Ne Kadar Süre Kalabilir? (Mide Tüpü) 

PEG tüpleri aylarca dayanabilir. Ancak bazen zaman tüpte oluşabilecek deformasyonlar 

(bozulmalar) ve delinmeler yüzünden değiştirilmeleri gerekebilir. Doktorunuz tüpü 

kolaylıkla çıkartıp yenisiyle değiştirebilir. PEG’ in karında oluşturduğu delik tüp 

çıkarıldıktan kısa bir süre sonra kapanır. Bu yüzden kazara yerinden oynamalarda özellikle 

dikkat edilmelidir. 

 

PEG (Mide Tüpü) İle Beslenme 

 Hastanın durumuna göre diyetisyen ve hekimi tarafından belirtilmiş olan hazır 

mama veya beslenme ürünü temin edilir. 

 Belirtilen miktar ve sıklıkta beslenme yapılmalıdır. Beslenme işlemi başlamadan 

önce eller sabun ve su ile yıkanmalıdır. 
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 250 veya 50 cc lik enjektör, 

beslenme pompa ve seti, beslenme 

ürünü(mama) ile bir bardak ılık su 

temin edilir. 

 Beslenme için hastaya uygun 

pozisyon verilir (oturur veya yarı 

oturur). 

 

 

 

 Tüpün midede olup 

olmadığını kontrol etmek 

için enjektör tüpün ucuna 

yerleştirilir,  tüp üzerinde 

kıskaç varsa açılarak 

enjektör pistonu geri 

çekilip, mide içeriği 

gözlemlenir. 

 Besleme işlemine başlamadan önce enjektörle 30 cc su verilir. 

 Daha sonra beslenme işlemi enjektör veya mama seti ve pompası kullanılarak 

devam edilir. 

 Beslenme işlemi bittikten sonra 30 cc kadar ılık su verilerek tüp içinde kalan 

gıdaların temizlenmesi sağlanarak, PEG tüpünün tıkanması önlenir.  

 Hastanın ağızdan alınacak ilaçları ezilerek, sulandırılıp enjektöre çekilerek tüpten 

verilebilir. 

 Kullanılan mama setleri günlük olarak değiştirilmelidir. 

 Beslenme seti içinde herhangi bir nedenle kullanılmayıp yarım kalan mamalar imha 

edilmelidir. 

 

Trakeostomi (Boğazdan Solunum Tüpü) Bakımı ve Aspirasyon 

Aspirasyon işlemi için gerekenler: 

 

 Aspiratör 

 Aspirasyon sondası 

 Steril su,  serum fizyolojik            
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Aspirasyon işlemi esnasında  

Hastanın yatak başı 30-45 derece kadar kaldırılmalıdır. (Yarı oturur 

pozisyon) 

 

 

 

Düzenli Aspirasyon (Solunum Yolu Temizliği) 

 

Trakeostominin en önemli bakımı aspirasyon işlemidir. Çünkü doğal 

olarak akciğerler ve nefes borusu salgı üretirler. Bu salgılar nefes 

alırken havadaki bazı küçük parçacıkları tutarak temizlerler ve 

yutkunduğumuzda, öksürdüğümüzde nefes borusundan yukarıya 

taşınırlar. 

Trakeostomili hastalarda burun görevini yapamadığı için salgıların 

miktarları değişir ve işlevleri artar. 

Trakeostomi hastalarında salgılar tüpün içinde ve etrafında birikir. 

Hasta huzursuzsa, nefes alırken eğer hırlama sesi duyuluyorsa aspirasyon gereklidir. 

Salgılar temizlenmeli aksi halde salgılar sertleşip krut (kabuk) oluşturarak tüpü bloke 

edebilir (tıkanmasına yol açar). 

Trakeostomili hastaların öksürme fonksiyonları ya azalarak güçleşmiştir veya hiç yoktur. 

Bu yüzden aspirasyon gereklidir. 

Aspirasyon, nefes borusunu açar hastayı rahatlatarak kolayca nefes almasını sağlar. 

Doğru Aspirasyon İçin; 

 15 mm’lik parmak kontrollü bağlantı adaptörü kullanarak, huni şeklinde renkli 

adaptör üzerindeki steril sonda aspirasyon ünitesine bağlanır. 

 Bunu yaparken paket, renkli adaptörün bulunduğu uç kısımdan başlayarak açılır. 

Böylece sonda steril kalacaktır. 

 Parmak kontrollü sonda kullanımı sondaların daha kolay bağlanmalarını sağlar. 

 Steril eldiven giyilir. 

 Hastanın birkaç kez çok derin nefes alarak yeterli oksijen alması sağlanır. 

 Aspirasyon sondası tüpün sonuna kadar dikkatlice itilir, bu sırada aspirasyon 

yapılmaz. 

 Aspirasyon için vakum düğmesi açılıp sonda kendi etrafında döndürülerek yavaşça 

geri çekilir, böylece aspirasyon işlemi gerçekleştirilmiş olur. 



  

22 
 

 Aspirasyon işlemi esnasında sonda 15 saniyeden fazla kalmamalı, hasta siyanoz 

(morarma) açısından gözlemlenmelidir. 

 Tekrar aspire edilmesi gerekiyorsa iki işlem arasında 20-30 saniye beklenmelidir. 

 Aspire edilen salgılar rengi ve kıvamı açısından kontrol edilmelidir. Şeffaf ve 

kokusuz ise normal, her şey yolunda demektir. 

 Sarı ve yeşil renkli, kötü kokulu ise enfeksiyon vardır. Çok az kan varsa aciliyeti 

yok demek, ancak kan varlığı bir sorun olduğunu gösterdiğinden doktora 

bildirilmelidir. 

 

 

 

 

 

Egzersiz Eğitimi 

Yumuşak doku elemanlarından biri olan kasların boyu, kontraktil ve elastik özellikleri 

nedeniyle uzayıp kısalabilir. Ancak bir kas belli bir süre immobil  (hareketsiz)  kalırsa 

esnekliğini kaybeder ve bulunduğu pozisyonda kalır. Bu durum sıklıkla kontraktür (kalıcı 

olan kasılmaları) olarak tanımlanır. Uzun süre yatan hastalarda bu önemli bir sorun 

oluşturur.    

Kontraktürlere engel olmak, eklem hareket açısını korumak veya açmak amacıyla bir takım 

egzersiz yöntemleri kullanılmaktadır. Hasta bu egzersizleri yapabiliyorsa kendisi 

yapamıyorsa yakınının yardımıyla yapmalıdır. Bu şekilde kas gücü artırılabilir. .     

Eklem hareket açısını korumak ve kontraktürleri engellemek için iyi bir yöntem de yatak 

veya sandalyede eklemlerin yastık veya uygun bir yardımcı cihazla desteklenmesidir. 

Kontraktürleri kolaylaştıran pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Genellikle yatakta kalça ve 

dizlerin bükülmesi ile ayak bileğinin aşağıya doğru düşmesi kontraktürlere yol açar. 

Hastaya yatak içinde yaptırılabilecek egzersiz programında eklem hareket açıklığı 

egzersizleri bulunur. Hasta egzersizleri yapabiliyorsa kendi yapmalıdır. Yapamıyorsa 

yakınının yardımıyla hastanın mümkün olduğu kadar katılımıyla hastanın durumuna göre 

günde 2-3 defa 5 - 10 tekrarlı yapmalıdır. 
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Kolun Baş Üstüne Kaldırılması 

Bir elinizle hastanın omzundan diğer 

elinizle kolundan destekleyip kaldırıp, 

indirin. 

 

 

Kolun Yana Açılması 

Bir elinizle hastanın omzundan diğer 

elinizle kolundan destekleyip hastanın 

kolunu kulağına doğru yana açıp 

kapatın. 

 

 

Kolun Omuzdan İçeriye Çevrilmesi 

Bir elinizle hastanın kolundan diğer 

elinizle elinden destekleyip hastanın 

kolunu öne yatağa doğru indirip kaldırın. 

    

Kolun Omuzdan Dışarıya Çevrilmesi  

Bir elinizle hastanın omzundan, diğer 

elinizle elinden destekleyip hastanın 

kolunu arkaya doğru indirip kaldırın. 

  

 

Bacağın Gövdeye Doğru Çekilmesi 

Bir elinizle hastanın kalçasından diğer 

elinizle baldırından destekleyip dizini 

bükerek bacağını gövdesine doğru çekip 

itin. 

Bacağın Yukarı Kaldırılması:  Bir elinizle hastanın kalçasından diğer elinizle baldırından 

destekleyip dizini bükmeden yukarı doğru kaldırıp indirin. 
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Bacağın Yana Açılması: Bir elinizle hastanın kalçasından diğer elinizle baldırından 

destekleyip dizini bükmeden bacağını yana doğru açıp kapatın.   

 

Ayak Bileğinin Yukarı Bükülmesi 

Bir elinizle hastanın bileğinden diğer 

elinizle ayak tabanından yukarı doğru 

itin. 

 

En sık görülen ve fonksiyon (hareket) kısıtlayıcı kontraktürler (kasılma), ayak bileğinin 

aşağı doğru kayması ile, elin ve parmakların içeri doğru bükülmesidir. Bunların önlenmesi 

için hastaya destekleyici cihazlar verilmelidir. 

Mobilitenin (hareket) sağlanması rehabilitasyonun (iyileşme) en önemli hedeflerinden 

biridir. 

Yürümeye Yardımcı Cihazlar: 

 Bastonlar 

 Koltuk değnekleri  

 Yürüteçler (walker) 

 Tekerlekli sandalyelerdir. 

 
Her hastanın durumuna göre hekim tarafından önerilen uygun yardımcı cihazlar 

kullanılmalıdır. Hastalarımızın yürümesi ve ayakta durabilmesi için: 

 Baş - boyun kontrolünün iyi olması 

 Orta/iyi düzeyde oturma dengesi olması, 

 Söylenenleri anlayabiliyor olması, 

 Koltuk değneği ve yürüteç için gerekli kol ve el kuvvetinin olması koşulu vardır. 

 Özellikle ilk ayağa kalkacak ve yaşlı hastalar için yürüteçler önerilir. 

 Doğru Kullanım İçin: 

 Kollarınız yana sarkarken bilekleriniz tutacak yer ile aynı hizada olmalıdır. 

 Ellerinizle tuttuğunuzda kollarınız dirsekten hafif bükülü olmalıdır. 

 Yürüteci 30 cm kadar öne itip bir bacağınızla yürütecin merkezine doğru adım alıp diğer 

bacağınızı yanına getirmelisiniz. 

 Özellikle Uzun Süre Yatan Hastalarda;  
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 Derin soluk alma kapasitesinde azalma,  

 Akciğerlerde balgam birikmesi, 

 Vücuda yeterli oksijenin sağlanamaması, 

 Uzun süre yatmaya bağlı zatürre oluşabilir. 

Bunlar için hasta değerlendirilmeli ve sonra bulunduğu aşamaya göre rehabilitasyonu 

(iyileştirme) yapılmalıdır. Program hastanın bilinç durumuna, uyumuna, komutları izleme 

yeteneğine göre düzenlenmelidir. 

Yatan hastalarda akciğerler kolay iltihaplanır. Bunun en önemli nedenlerinden biri 

salgıların akciğerlerde (bronş ve alveollerde) birikmesidir. Bu nedenle solunum 

fizyoterapisi uygulanır.  

Göğüs kafesine, uygun şekilde, küçük darbeler halinde vurularak, bu birikintilerin 

akıtılması sağlanmaya çalışılır. Bu önlemlerin alınmaması ciddi sonuçlar yaratabilir. 

Bunların engellenmesi için hastaya solunum egzersizleri önerilir. 

Solunum egzersizleri gevşeme egzersizleri, solunumun kontrolü, salgıların hareketi gibi 

yöntemleri içerir. Nefes darlığının azaltılması, iyi ventile (havalanma)  olmayan akciğer 

bölümlerinin havalanmasının sağlanması ve solunum kaslarının daha etkin bir biçimde 

kullanılmasını sağlamakta yararlıdır. Solunum kaslarının gevşetilmesi için hastanın baş, 

boyun, gövde kol ve bacaklarının öne bükülü durumunda bulunmasını sağlayan 

pozisyonlar öğretilir. 

Kontrollü Solunum Teknikleri 

Büzük dudak solunumu ve diyafragma solunumu hastanın genelde yaptığı yüzeyel ve hızlı 

solunum yerine, daha etkin bir ventilasyon sağlayan derin ve düşük frekanslı bir solunum 

yapmayı amaçlar.  

Büzük dudak solunumu için, burundan derin bir soluk alınır ve daha uzun bir sürede, ıslık 

çalar gibi verilir.(Gül koklar gibi nefes alınıp mum üfler gibi nefes verilmelidir.) 

Diyafragma solunumunun amacı da ventilasyonu (havalanmayı) daha etkin kılmaktır.  

Yatar pozisyonda iken hasta bir taraftan büzük dudak solunumu yapar, diğer taraftan bir 

elini göğsüne, diğer elini karnına koyar ve derin nefes alırken karnının ileriye doğru 

genişlemesini izler.  

Soluk verme soluk almanın en az iki katı sürede yapılmalıdır. Bunu, içinden sayarak 

yapmasını sağlayın. 
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Göğüs Perküsyonu (Sırta Vurarak Masaj) 

Uygulandığı alanın altındaki akciğer sekresyonlarını (salgıların, balgamın) çözülmesini 

kolaylaştırmak amacıyla soluk alma ve soluk verme boyunca avuç içi kubbe şeklinde 

tutularak ritmik olarak sırttan göğse vurulmasıdır. Uygulama bilekten yapılmalıdır. Göğüs 

perküsyonu (uyarılma) bir el inerken diğer el kalkacak şekilde yapılır. Hastanın vücudunda 

kızarıklık oluşacak kadar kuvvetli  yapılmamalıdır. Ayrıca etkili olabilmesi için hastanın 

soyunuk olması gereklidir. Çünkü avuç içindeki hava titreşimlerinin akciğere iletilebilmesi 

için çıplak olması gereklidir. Hastanın canını yakmayacak kuvvette uygulanmalıdır. Aksi 

taktirde komplikasyonlara (zararlı durumlara) neden olabilirsiniz. Dikkatlice, zarifçe 

yapmalısınız. 

Hastanıza 2 saatte bir pozisyon verdiğiniz sırada göğüs perküsyonunu uygulamayı 

alışkanlık haline getirirseniz bunun için ayrıca hastayı çevirmek zorunda kalmazsınız. 

  

 

Yatak İçinde Oturma Pozisyonunda Göğüs Perküsyonu  

Yatak kenarında oturma pozisyonunda perküsyon yapılırken hastanın kucağına yastık 

konur hasta buna yaslanır ve hafif öne eğilir. Hastanın sırtına perküsyon uygulanır. 
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Sırtüstü Pozisyonda Göğüs 

Perküsyonu: 

Göğüs perküsyonu yaparken 

hastanın dizlerinin altına yastık 

konur. Hastaya göğüs perküsyonu 

uygulanır. 

 

 

 

Yan Pozisyonda Göğüs Perküsyonu      

Hastaya göğüs perküsyonu yaparken 

hastanın belden aşağı kısmını 30 

derece kadar yükseltmek için bu 

bölgelere yastık konur. Hastaya 

göğüs perküsyonu üste gelen kolunu 

kaldırtarak ve ön kısmına kaldırarak 

uygulanır. 

 

 

Yüzüstü Pozisyonda Göğüs 

Perküsyonu 

Hastaya perküsyon yaparken hastanın 

belden aşağı kısmını 30 derece kadar 

yükseltmek  bacakların altına ve 

göğsün altına  yastıklar konur. 

Hastanın sırtına perküsyon yapılır. 
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Öksürük Egzersizi   

Balgam çıkarma durumu fazla olan hastalarda bronşların boşaltılmasını kolaylaştırmak için 

önemlidir. Öksürük en etkili balgam çıkarma yöntemidir. Öksürük sırasında oluşan akciğer 

içindeki basınçla balgam hızla dışarı doğru atılır. Başka hiçbir yöntem balgam çıkarmada 

öksürük kadar etkili değildir. Bu nedenle hastalarınızın öksürtülmesi gereklidir. 

Hasta büyük ve derin nefes alır,  nefesini 2-3 sn. tutar, bir kaç kez öksürür, nefesini verir 

ve burnundan nefes alır. Öksürme sonrası tekrar ağızdan nefes almamalıdır, o zaman 

yukarılara doğru hareket eden balgam tekrar geriye itilir. Bu nedenle öksürük sonrası 

hasta nefesini mutlaka burnundan almalıdır. Öksürme yapılırken mümkünse hastanızı 

oturtarak bunu yaptırın. Oturamıyorsa yatarak yaptırabilirsiniz. 

 

 

 

 

ALZHEİMER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Demans (unutkanlık): Demansların %50 - %70’ini Alzheimer oluşturur. Alzheimer 

hastalığı 65 yaş üstünde ve kadınlarda biraz daha fazla görülen beynin sorunlu olduğu 

bellek, algılama ve kendine bakım yeteneğinin bozulmasına neden olan kronik (süreğen), 

ilerleyici beyin sinirlerinin harabiyeti olarak gelişen bir hastalıktır.  

Nedeni: Alzheimer hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Alzheimer hastalığı, 

beyin boyunca hücre ölümü ve doku kaybına yol açar. Hastalık ilerledikçe, beyin dokusu 

küçülür ve karıncıklar (beyin omurilik sıvısı içeren beyin içindeki odaları) daha büyük olur. 

Hasar beyin hücreleri, bellek, konuşma ve anlama arasındaki iletişimi bozar.  
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Belirtileri: Hastada dalgınlık unutkanlık başlar, başlangıçla telefon numaralarını, önemsiz 

olayları ve çok yakın olmayan kimselerin isimlerini unutur. Ancak hasta küçük notlar 

alarak yapacağı işleri listeler böylece unutkanlığını gizlemeye çalışır. 

Hareketlerde yetersizlik ve kararsızlık yer – zaman oryantasyonunda bozulma, 

konsantrasyon yeteneğinde azalma söz konusudur. Çevreye olaylara karşı umursamazlık 

algılama bozukluğu duygusal değişiklikler dikkatsiz davranışlar karar verme güçlüğü 

vardır. Zihinsel faaliyetler gösterebilir, işini ve sosyal yaşamını sürdürebilir. Bu bulgular 

yavaş başladığı için kişi ve ailesi hastalığı fark edemeyebilir. Tanının konduğu evre ise, 

hastalığın ilerlediği bellek kaybı ve sorulara yanıt verme güçlüğü durumudur.  

 Hesap yapma ve para kullanımında güçlük,  

 Önemli evrakları kaybetme, 

 Basit şeyleri anlamada, kullanacağı kelimeleri bulmada güçlük, 

 Birçok temel aktiviteyi yerine getirmeme, 

 Okuma ve yazma yeteneğinde bozulma gibi belirtiler görülür. 

 Depresyon, şüphecilik, saldırganlık ve kavgacılık gibi olumsuz kişilik değişiklikleri  

 Halüsinasyonlarla birlikte paronoid bulgular görülebilir. 

 Aile üyelerini hırsızlıkla, dinsizlikle suçlayabilir. İnsanlara zarar verebilirler.  

 Evlerinin yolunu kaybedebilir, evdeki çöpleri ve gazeteleri biriktirir, ilaçlarını 

almayabilirler.  

 Banyo yapma, traş olma, giyinme, yemek yeme, diş fırçalama gibi kişisel hijyen 

gereksinimlerini ihmal edebilirler.  

 Bütün bunlar gözlendiğinde hastalık ilerleyerek devam eder.  

 

 

 

Hastalığın ileri evresinde; 

 Hastalığın ilerlemesiyle sosyal ilişkileri bozulur. Toplulukta uygun olmayan davranışlar 

göstererek ailelerini, arkadaşlarını güç durumda bırakırlar.  

 Zamanla aile üyelerini tanıyamaz, yazılı ve sözlü iletişim kuramaz duruma gelirler. 

 İştah azalması, yemek yemeyi reddetme nedeniyle hızlı belirgin kilo kaybı görülür.  

 Bazen de bunun tersi olur hasta doyduğunu fark etmeyebilir ve sürekli yemek yemek 

ister.  

 Yürüme güçlüğü, ayakta duramama, idrar ve gaita inkontinansı, bölgesel felçler 

nedeniyle yatağa bağımlı hale gelebilir . 

 Tedavisinde; 

 Alzheimer hastalığının etkin bir tedavisi yoktur. 

 Hastanın kendine bakım aktivitelerine katılımı desteklenir. 

 Basit günlük işleri yapabilmesi için plan yapılır, etkinliğin yapılabilmesi için sabırla 

yaklaşılır ve zaman tanınır, yapması gerekenler gerektiğinde tekrarlarla hatırlatılır. 
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 Hastanın iletişim düzeyine göre açık net anlaşılır kısa basit cümlelerle alçak ses tonuyla 

ve aynı anda birkaç soru sorulmadan anlatılır, ismiyle hitap edilir. 

 Belleği güçlendirici girişimler ve güçlendirme çalışmalarına katılımı sağlanır. 

 Günlük olaylar, geçmiş yaşamı anımsamaya yardımcı olacak fotoğraf albümü gibi 

hatırlatıcılar kullanılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Günlük işlerde düzen sağlayarak bellek kaybı artışı engellenir ve anksiyete 

(kaygı) azaltılır. 

 Saat, takvim, yön gösteren işaretler, renkli bantlar, yemek listesi, mevsim, hava 

durumu gibi bilgiler büyük harflerle yazılarak kolayca okunabilecek yerlere 

asılır.  

 Stresten uzak çevresel uyaranların azaltılmış olduğu ortam sağlanır.  

 Sade, karışıklığa neden olmayacak, az sayıda eşya ve renk içeren, iyi bir şekilde 

aydınlatılmış ortam oluşturulmalıdır. 

 Bazı Alzheimer hastaları güneş battığında sıkıntılı olabilir. Bu durum gece 

boyunca devam edebilir. Nedeni bilinmese de bu sıkıntıyı hafifletmek için gün 

batımından önce perdeler kapatılır ve evin içi ışık yakılarak aydınlatılır. 

 

 Güvenli çevre sağlanmalı (Kaygan zemin, keskin objeler, sıcak su, toksik 

(zehirli) maddeler gibi hastaya zarar verebilecek ortamlardan uzak tutulur.) 

 Telefon, televizyon gibi ajitasyona (huzursuzluğa) neden olan gürültü 

kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

 Yeterli aydınlatma ve kapı pencere güvenliği sağlanmalıdır.  

 Tuvalet alışkanlığı değerlendirilerek tuvalete götürülmesi ve gitmesinin 

hatırlatılması, sallanma, kıvranma, elbisesini kaldırma gibi tuvalet gereksinimini 

gösteren davranışlar değerlendirilmelidir. Tuvaletin yönünü belirten renkli 

bantlar, dikkat çekici işaretler, iyi bir aydınlatma ve güvenliği sağlanmalıdır. 
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 Gece inkontinansını (idrar tutamama) önlemek için akşam sıvı alımı 

kısıtlanmalıdır. Tuvalet gereksinimini karşılamayı güçleştirecek fermuar, düğme 

dar giysiler kullanımından kaçınılmalıdır. 

 Sessiz sakin yemek ortamı sağlanmalı ve iştah açıcı sunum yapılmalı. Küçük 

lokmalarla beslenmeli gerekirse sıvı diyete geçilmelidir. Çatal kaşık 

kullanamayan hastalara uygun yiyecekler verilerek elle yemesine izin 

verilmelidir.  

 

 

 

 

 
 

 

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME 

 

Dengeli beslenme, insanın büyümesi, gelişmesi, bir ömür boyu sağlıklı ve verimli yaşaması 

için ihtiyacı olan besinleri gereken miktarlarda yiyip içmesidir. Vücut için gerekli olan 

besin türlerinden herhangi biri alınmadığında, büyüme ve gelişmenin sekteye uğradığı ve 

çeşitli hastalıkların ortaya çıktığı, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konan bir 

gerçektir. Bu nedenle yedikleriniz, güçlü ve zinde olmanızı sağlayarak, yaşam kalitenizin 

artmasını da sağlayabilir; sağlığınızı olumsuz etkileyerek yaşam kalitenizin düşmesine de 

sebep olabilir. Beslenme, yalnızca iştah duyduğunuz yiyecekleri yemeniz veya açlık hissini 

gidermeniz değildir. 

Sağlıklı beslenme, vücudun büyüme, gelişme ve günlük işlevlerinin sürekliliğinin 

sağlanması için gerekli olan besin öğelerinin yeterli miktarlarda alınmasıdır. Gıdalar 

içerdikleri besin öğelerinin benzerlikleri açısından dört gruba ayrılırlar: 

1) Süt, yoğurt, peynir grubu: Süt ve sütlü gıdaların oluşturduğu gruptaki besinler 

protein, hayvansal yağlar, kalsiyum, fosfor, B2, B1 , A vitaminleri açısından zengindir. 

 

 

 

http://www.frmlord.net/ayrilik-ve-yanlizlar-limani/
http://www.frmlord.net/uydular-ve-uydu-alicilari/
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KEMİK SAĞLIĞINIZ İÇİN KALSİYUM KAYNAKLARINI TÜKETİN 

 

GÜNDE EN AZ  2 – 3 SU BARDAĞI SÜT VEYA YOĞURT VE  1 

PORSİYON PEYNİR TÜKETİN. 

 

Vücudumuz İçin Önemi 

 Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, kemiklerimizin ve dişlerimizin sağlıklı 

gelişmesini sağlar. 

 Hücrelerimizin çalışmasında önemli rol oynar. 

 Yoğurt yemek ve tuzlu ayran içmek, ishal tedavisinde hayati önem taşır. 

2) Et, yumurta ve kuru baklagiller grubu: Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, kuru 

fasulye, nohut, mercimek gibi gıdaların oluşturduğu bu gruptaki besinler başlıca 

protein kaynağıdır. 

Vücudumuz İçin Önemi 

 Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. 

 Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. 

 Kan yapımında görevli önemli besin içeriklerini sağlar. 

 Sinir ve sindirim sistemlerimiz ile derimizin sağlığında görev alan besin içerikleri 

en çok bu grupta bulunur. 

 Hastalıklara karşı direncimizi artıran besin içeriklerini sağlar. 

 Özellikle protein ihtiyacının arttığı bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, bu gruptaki 

besin içeriklerinin alınması önemlidir. 

B vitaminleri, demir ve çinko içerir. 

3) Taze sebze ve meyve grubu: Bu gruptaki gıdalar vücut için kalsiyum, demir, 

magnezyum ve diğer bazı minerallerin, A, B, C, E, folik asit gibi vitaminlerin 

kaynağıdır. 

Vücudumuz İçin Önemi 

 Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. 

 Büyümemize ve gelişmemize yardım eder. 

  Deri ve göz sağlığımız için önemlidir. 

 Diş ve diş eti sağlığımızı korur. 

 Hastalıklara karşı direncimizi artırır. 

 Kalp-damar hastalıklarının ve bazı kanser türlerinin oluşma ihtimalini azaltır. 

 Bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur. 

 Vücuda zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. 
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4) Tahıl grubu: İçerdikleri karbonhidratla başlıca enerji kaynağıdır, ayrıca B grubu 

vitaminleri içerir. 

Vücudumuz İçin Önemi 

 Vücudumuzun enerji kaynağıdır. 

 Çavdar ve yulaf gibi lif içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi, bağırsaklarımızın 

düzenli çalışmasını sağlar. Yeterli ve dengeli beslenebilmek için dört farklı besin 

grubundaki bu yiyeceklerden her gün yeteri kadar tüketmeliyiz. Besin gruplarında 

yer alan herhangi bir besin içeriğinin yetersiz alınması durumunda, vücutta o besin 

içeriğinin görevi yerine getirilemez. Bunun sonucunda da vücudun çalışması aksar 

ve bazı hastalıklar ortaya çıkar. Sağlığımızı korumanın ve hastalıkları önlemenin 

temel şartı yeterli ve dengeli beslenmektir. 

 

ÖĞÜN ATLAMAYIN 

GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACINI MÜMKÜNSE  

3 ANA 3 ARA ÖĞÜNDE ALIN 

MUHAKKAK KAHVALTI YAPIN 
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GÜNDE EN AZ 

8 - 10 

BARDAK 

SIVI TÜKETİN 

SU HAYATTIR 

Su, yaşam kaynağımız olarak sürdürülebilir hayatımızda çok önemli bir yer tutar. İnsan, 

gıda almadan vücudundaki besin depolarını kullanarak günlerce yaşayabilir, fakat susuz 

sadece birkaç gün yaşayabilir.  

Yetişkin bir insan vücudunun  %59 kadarını su oluşturur. Bebek  vücudunun üçte ikisinden 

çoğunu su oluşturmaktadır. (%70’i) Bebek büyüdükçe su oranı azalır, yağ oranı artar. 

Vücuttaki suyun %60’ı hücre içinde,  %40’ı hücre dışı sıvılarda bulunur. 

 

Su Gereksinimiz  Ne Kadardır? 

Normal koşullarda yetişkin bir insan, günde, idrarla 1.5 litre, deriden 0.5 litre, solunumla 

0.3 litre, barsaklardan 0.2 litre olmak üzere toplam 2.5 litre olmak üzere su kaybeder. Su 

kaybı sonucu, kan plazmasının yoğunluğu %1 artınca, beyindeki susama merkezi 

uyarılarak, susama duygusu gelişir ve kişi su veya su yerini tutan içecek içer. Harcadığımız 

her 1 kalori için 1-1.5 mililitre suyu almak zorundayız. Zayıflamak için, aldığımız enerjiyi 

azaltsak bile yukarıda belirtilen 2.5 litre suyu almak zorundayız. Aldığımız suyun hemen 

hepsini, idrar, ter, solunum vb. yollarla dışarı atarız. Buna su dengesi adı verilir. İşte bu 

dengeyi sağlamak için günde 2.5 litre veya 8-10 bardak su ve diğer sıvılardan almak 

zorundayız. 

  

Az Su İçersek Ne Olur? 

 

İnsan beyninin %75’i, kanının %92’si, kaslarının %75’i, kemiklerinin %22’si sudan 

oluşur.Günde ortalama 8 bardak su içmemiz gerekirken vücudumuz 10 bardak su 

kaybediyor. İşte yeterince su içmemenin yol açtığı 11 rahatsızlık: 

  

YORGUNLUK: Su vücudunuzdaki en önemli enerji kaynaklarındandır. Dehidratasyon 

(susuz kalma) vücudu yavaşlatan enzimatik aktiveteye sebep olarak yorgunluk ve 

halsizliğe yol açar. 

ASTIM VE ALERJİLER:  Dehidratasyona maruz kalan vücut sudan tasarruf etmek için 

havayollarını daraltıyor. Siz daha susuz kaldığınızı hissetmeden histamin bu durumun 

farkına varıyor ve salgısını arttırıyor. 

YÜKSEK KAN BASINCI: Vücut normalde tam olarak su ihtiyacını karşıladığında kanın 

%92’si sudur. Vücudun susuz kaldığı zamanlarda ise kan kalınlaşarak akışı sırasında 

dirence sebep olur ve buda kan basıncının yükselmesi ile sonuçlanır. 

CİLT PROBLEMLERİ: Dehidratasyon deri yoluyla toksinlerin atılmasını bozmakta ve her 

türlü cilt problemi için savunmasız hale getirmektedir; dermatit, sedef, kırışıklık… 
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YÜKSEK KOLESTROL: Vücut susuz kaldığında kolestrol seviyesini arttırarak hücreden 

daha fazla su kaybını önlemeye çalışır. 

SİNDİRİM BOZUKLUKLARI: Su ve alkali (kalsiyum ve magnezyum)  minerallerin 

eksikliği gastrit, ülser ve reflü gibi birçok sindirim sistemi problemine yol açar.  

MESANE VE BÖBREK PROBLEMLERİ: Toksin ve atık asit birikimi bakterilerin 

gelişmesi için ortam sağlar, buda böbrek ve mesanede inflamasyon, Ağrı ve enfeksiyona 

daha yatkın olması ile sonuçlanır. 

KABIZLIK: Suyun eksikliğinde, vücudun kritik fonksiyonları için su sağlama görevi kalın 

bağırsağındır. Su yetersiz kaldığında atık maddeler bağırsak içinde çok yavaş ilerlemeye 

başlar buda kabızlığa yol açar. 

EKLEM AĞRISI VE SERTLİK:  Bütün eklemlerde büyük bir kısmı sudan oluşan kartilaj 

yastıkçıkları vardır. Vücut susuz kaldığında kartilaj zayıflar ve eklem tamiri yavaşlar 

böylelikle ağrı ve rahatsızlık hissi oluşur. 

KİLO ALMA: vücudunuz etkin bir şekilde toksinleri elimine edemez ve yağ hücrelerinin 

içinde saklar. Bunun yanında eğer vücut yeterli su ile toksinlerin güvenli bir şekilde 

atamıyor ise yağ hücresini serbest bırakmaz. 

ERKEN YAŞLANMA: Kronik olarak vücut susuz kaldığında, organlar ve hatta vücudun 

en büyük organı olan deride kırışıklık başlar ve erken yaşlanma belirtileri verir.   

  

 


