MHRS ile her zaman öndesiniz...
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Trafik kazalarý,

veya
Vatandaþlarýmýzýn
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastanelerden

yüksekten düþme

182 MHRS Çaðrý Merkezini

(özellikle ceviz

arayarak canlý operatörlerden
istedikleri hastane ve hekimden
randevu alacaklarý bir uygulamadýr.

aðacýndan düþme)
ve sýð suya dalmaya
dikkat edin!
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OMURÝLÝK YARALANMASI NEDÝR?
Omurilik yaralanmasý, omurganýn içinde yer alan
merkezi sinir sistemine ait sinir dokusunun
(omurilik) travma ya da baþka nedenlerle oluþan
yaralanmalarýn genel adýdýr. Saðlýklý bir insanda
omurilik; beyin ile kollar, bacaklar ve iç organlar
arasýnda sinir iletimini saðlayarak, özellikle kol ve
bacaklarýn hareketinde ve duyularýn algýlanmasýnda
rol oynarlar. Eðer omurilikte herhangi bir nedenle
yaralanma olursa, bu durum yaralanma seviyesinin
altýndaki vücut bölgesinde duyu kayýplarýna, tam ya
da kýsmi hareket kayýplarýna yani felçlere neden
olabilir. Bunlarýn dýþýnda sinir iletiminde meydana
gelen problemler nedeniyle akciðer, mesane,
baðýrsak ve cilt gibi birçok organ etkilenebilir.
Omurilik hasarý bel ve göðüs bölgesinde ise her iki
bacakta kuvvet kaybý olur ve buna “parapleji” adý
verilir.
Omurilik hasarý boyun bölgesinde ise hem
kollarda hem de bacaklarda kuvvet kaybý olur ve
buna “tetrapleji” adý verilir.

NASIL OLUÞUR?
Omurilik yaralanmalarý ülkemizde daha çok 2040 yaþlarýnda ve erkeklerde daha sýk görülür.
Omurilik yaralanmalarýnda en sýk nedenler;
motorlu araç kazalar (%30-50), yüksekten
düþmeler (%30-40), þiddet olaylarý (%5-20),
sportif aktiviteler ve suya dalmadýr (%5-15).
Genel olarak omurilik yaralanmalarýnýn pek çoðu
engellenebilir nedenlerle iliþkilidir.

OMURÝLÝK HASARLI HASTA YÜRÜYEBÝLÝR MÝ?
Yaralanmanýn verdiði hasarýn ciddiyetine ve
hastanýn iyileþme potansiyeline göre deðiþmekle
birlikte, vücutta bazý iþlevler zamanla
düzelebileceði gibi bazý iþlevler ise düzelme
göstermeyebilir.
Omurilik hasarýnýn tüm süreçlerinde fiziksel,
zihinsel ve ruhsal olarak saðlýklý kalabilmek için;

NASIL TEDAVÝ EDÝLÝR?
Omurilik yaralanmalarý gerekli görülürse omurga
cerrahisi yapýldýktan sonra rehabilitasyon
programlarýna alýnarak tedavilerine devam edilir.
Omurilik hasarý sonrasý en etkin tedavi yöntemi
rehabilitasyon ekibi tarafýndan yapýlan
rehabilitasyon uygulamalarýdýr.
Amaç; oluþabilecek problemleri engellemek,
saðlam vücut fonksiyonlarýný en iyi derecede
kullanmayý öðrenmek, iyileþmeyi hýzlandýrarak
hastanýn vücut iþlevlerini geri kazanmasýna ve
maksimum baðýmsýz hale gelmesine yardýmcý
olmaktýr.

saðlýk personeli, evde bakým veren kiþiler, hasta
yakýnlarý ve hastalar; ellerinden gelenin en iyisini
yapmalý, birbirlerine destek olmalý ve
cesaretlendirmelidir.
Sonuç olarak omurilik hasarý zamanla iyileþme
gösterebilen, tam iyileþme için tedavi yöntemleri
üzerinde bilim insanlarýnýn sürekli ve yoðun þekilde
çalýþtýðý bir hastalýktýr.
Hastalarýn iyileþme dönemini iyi deðerlendirmek,
hastalýðýn olumsuz etkilerinden korunmak ve

HASTA VE YAKINLARI NELERÝ ÖÐRENMELÝ?
Omurilik yaralanmalý hastada saðlýðý ve yaþam
kalitesini, ilk yaralanmanýn verdiði kýsmi veya tam
felçten daha çok yaralanma sonrasý geliþen
problemler etkiler.
Bu yüzden hasta ve yardýmcýlarýnýn basýnç yarasý,
mesane-baðýrsak, solunum, kalp-damar,
beslenme, eklem-kas problemleri yönünden
rehabilitasyon süreçlerinde eðitilmeleri
gerekmektedir.

gelecekteki tedavi olanaklarýndan faydalanabilmek
için; sahip olduðu vücut fonksiyonlarýný kullanmayý
öðrenmesi gerekmektedir.
Bu yazýdaki bilgiler genel bilgilendirme amacýyla
hazýrlanmýþ olup, konusunda uzman bir doktorun
muayene ve deðerlendirmesi sonucu kiþiye özel
olarak verdiði bilgilerin yerine kullanýlamaz.

