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İNMELİ BİREYLEDE FİZİKSEL AKTİVİTE

Fiziksel Aktivite
Fiziksel aktivite günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji
tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla
sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir.
Yürümek, koşmak, sıçramak, yüzmek, bisiklete
binmek, çömelmek – kalkmak, kol ve bacak hareketleri,
baş ve gövde hareketleri gibi temel vücut hareketlerinin
tümünü ya da bir kısmını içeren çeşitli spor dalları,
dans, egzersiz, oyun ve gün içersindeki aktiviteler
fiziksel aktivite olarak kabul edilebilirler.
Fiziksel aktiviteyle inme arasında doğrudan bir ilişki
olduğu gösterilmiştir.

Bununla birlikte fiziksel

aktivitenin sağlıklı erkekler ve kadınlarda, herhangi bir nedene veya kardiyovasküler hastalığa
bağlı erken ölüm riskini azalttığı da bildirilmiştir. Düzenli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler
hastalıkların sekonder korumasında da etkili olduğu ve erkeklerle

kadınlarda erken

ölüm riskini azaltıcı etkisi olduğu da saptanmıştır.

İnmeli Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi
İnmeli bireylerde inme öncesi süreç ile karşılaştırıldığında fiziksel uygunlukta
kayıplar, bu kayıplar ile ilişkili fiziksel aktivite düzeyinde azalmalar görülmekte ve bunun bir
sonucu olarak sedanter yaşamlar (oturma ve yatma ile ilişkin periyotlarda artama ile kendini
gösteren) tecrübe edilmektedir. Yaşam şeklindeki bu değişiklik diğer bir ifade ile azalmış
aktivitenin özür durumunu ve kardiovasküler riskleri artırabileceği belirtilmektir.
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İnmeli Bireylerde Fiziksel Aktivite Bariyerleri ve Kolaylaştırıcıları

Fiziksel aktivitenin özellikle kardiovasküler riskleri azaltma yönündeki pozitif
etkilerini sağlayabilmek ve inmeli bireylerde rekürren olayları azaltmak adına inme sonrası
erken dönemden itibaren fiziksel aktivitenin başlatılması ve bireye özgü farklılıklar göz
önünde bulundurularak ilerleyen süreçlerde de devam ettirilmesi gerekmektedir.
İnmeli bireylerde fiziksel aktivitenin yapılması ve sürdürülmesini kolaylaştırmak için
inme sonrası bireylerin algıladıkları engelleri ve aynı zamanda motive eden faktörleri anlamak
esastır.
Bu bağlamda en sık bildirilen engeller motivasyon eksikliği, çevresel faktörler
(örneğin ulaşım), sağlık sorunları ve inme tablosu içinde görülen motor, kognitif ve duyusal
kayıplar olarak bildirilmiştir. En sık bildirilen motivasyonel faktörler, sosyal destek ve günlük
görevleri yerine getirme ihtiyacı olarak tanımlanmıştır.
Bu süreçte yaşanan negatif sosyal iletişimler, sosyal çevrede sınırlı bakım veren
desteği, fiziksel çevrede azalmış kendine güven ve fiziksel aktiviteye karşı negatif tutum ise
ev dışında yürümeyi negatif etkilemektedir. Aynı zamanda denge kaybı, azalmış yürüme
mesafesi, eşlik eden yorgunluk kadar motor kontroldeki, kognisyondaki ve aerobik
kapasitedeki bozukluklar da yürüme yeteneğini etkilemektedir.
İnmeli bireylerin evin dışında yürümesinde ise hane halkının sorumluluk alması ve
sosyal yapılar tarafından sağlanan desteler kolaylaştırıcı olarak tanımlanabilir. İnmeli bireyin
artmış yorgunluk hissi, düşme korkusu veya trafikte yaralanma riski ile motivasyon eksikliği
ve depresyon durumunun eşlik etmesi ev dışına çıkmayı kısıtlamakta aynı zamanda kötü hava,
engebeli zemin, gürültülü bir çevre gibi bireyin dışındaki faktörlerde bu süreci negatif olarak
etkilemektir.
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Motivatörler ve fiziksel aktiviteyi çevreleyen engeller hakkında bireysel endişeleri
anlamak, bu gruplar için özel olarak hazırlanmış rehabilitasyon çalışmalarını kolaylaştırabilir;
böylece fiziksel aktivite ve yürüyüş seviyeleri artabilir.

Fiziksel aktivite için tanımlanacak stratejiler, bireyi ve
bireyin özellikle sosyal ve fiziksel çevresini kapsayan
bütüncül yaklaşımlarla oluşturulmalıdır.

Birey için öncelikle fiziksel aktivitenin öneminin anlaşılmasının sağlanması,
kaygıların tanımlanarak minimuma indirilmesi ve devamlılığının sağlanması oldukça
önemlidir. Öz yönetim olarak da tanımlanan bu süreç öncelikle hafif düzeyde etkilenimi olan
bireylerde tercih edilmelidir. Bununla birlikte iyileşme süreci ile uyumlu olarak orta düzeyde
etkilenimi olup bireysel olarak fiziksel ve/veya kognitif stratejilere ihtiyaç duyan bireylerde
aşamalı olarak öz yönetime geçilmelidir. Bu süreçte bireyin periyodik değerlendirmelerinin
yapılmasının yanında kendi için güvenlik tedbirlerini öğrenmiş olması da fiziksel aktivitenin
güvenilir bir şekilde devamlılığını sağlayacaktır.

3

Haziran 2017

TFD Nörolojik Fizyoterapi Bülteni

Cilt :3/ Sayı:6

Bireysel faktörler açısından önemli diğer faktörler; hastanın aktivite töleransı, iyileşme
dönemi, fiziksel aktivite tercihi, aktivite kısıtlılıkları ve katılım sınırlılıklarıdır.
Çevresel faktörler için; ilk basamak olarak inmeli bireyin taburculuk sürecinde
değerlendirilmesi, engellerin ve kolaylaştırıcı faktörlerin tanımlanması oldukça önemlidir.
Taburculuk sonrası öncelikle ev içi düzenlemeler ile evde aktiviteye katılım, ilerleyen
dönemde ise ev dışı faktörlerin düzenlenerek sosyal çevre ile buluşma sağlanmalıdır.
İnmeli bireyler için fiziksel çevre düzenlemelerinin yanında sosyal çevrenin de
uygunluğunun sağlanması oldukça önemlidir. Primer bakım veren kişilerin fiziksel aktivitenin
devamlılığı için motive edici bir güç olması sağlanmalıdır. İnmeli bireye ihtiyaç duyduğu
kadar yardım sunulması, ortak aktiviteler içinde yer alma ve sağlık kontrollerinin takibinin
sağlanması öncelikler içinde yer almalıdır. Fizyoterapistler ile işbirliğinin taburculuk sonrası
devamlılığı ve doğru geri bildirimler ile pozitif kazanımlar elde edilecektir. Bu bağlamda
fizyoterapist ile devam edilen bireysel ve/veya gruba yönelik fiziksel aktivite çalışmaları da
düşünülmelidir.
Fiziksel aktivite ile ilgili tanımlanan bu bariyerler ve kolaylaştırıcı faktörler ışığında
erken dönemden itibaren bireyselleştirilmiş, dereceli olarak zorluğu artırılan, bireyi ve sosyal
çevresini destekleyen, aeorobik özellikte, kas kuvvet artışı odaklı, sedanter davranışı önleyen
aktivite programları düzenlenmelidir.

Fiziksel aktivitenin devamlılığı için birkaç öneri;
*Bireyin hoşuna giden bir aktivite tercih edilmesi,
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*Aktivitede dereceli ilerleme, yorgunluğu kontrol altında tutma,
*Minimal bir yorgunluk hissi duyulduğunda hemen aktiviteyi bırakmama,
*Fiziksel aktivitenin sonuçları için bireyin kendisine fırsat tanıması (fiziksel
uygunluktaki artış ile yorgunluk geç oluşacak ve aktiviteden keyif alma düzeyi de artacaktır),
*Diğer bireylerle karşılaştırma yapmama, bireysel güvenliği ve sağlığı düşünerek
hareket etme,

*Aktivite programı için bir kontrol çizelgesi kullanma,

*Elde edilen başarıların sosyal ortamlarda paylaşılması,

*Aktiviteleri güvenlik sınırları içinde yapma, yorgunlukta artış,
konuşmada güçlük, göğüs ağrısı, bacaklarda kramp ya da hırıltılı
solunum eşlik ediyor ise hemen aktiviteyi sonlandırma,

*İyi havalandırması olan, çok sıcak ya da çok soğuk olmayan ortamlarda aktiviteye
uygun bir kıyafet seçimi ile aktiviteleri yapma,
*Fizyoterapistin tanımladığı düzeyde aktivitelere devam etme. Aşırı yüklenmelerin en
hafif negatif etkisi yorgunluk olmakla birlikte devamlılığında ısrar edildiğinde kardivasküler
yanıtlarda da ciddi problemler yaşanacağı akılda tutulmalıdır.
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