
Genellikle sarsıntı denilen, hafif bir beyin yaralanması geçirdiniz.
Çoğu kişi bundan tam olarak iyileşir. Birkaç gün içinde kendinizi daha rahat 
hissedecek ve birkaç hafta içinde normale döneceksiniz. Çok küçük sayıda kişide, 
yaralanmadan sonraki ilk 24 saat içinde ciddi komplikasyonlar gelişebilir.

Siz veya bakıcınız bu belirtilerden herhangi birinin farkına varırsanız, derhal yerel doktorunuzu görün, 
hastanenin acil bakım bölümüne gidin veya üç sıfırı (000) arayın:

Hafif beyin yaralanmasından sonra taburcu olma tavsiyeleri 
(yetişkinler için)

Uyarı işaretleri: yaralanmadan sonraki ilk 24 saat

Uyuyabilir miyim?

Eve bir yetişkinin 
gözetiminde 
gittiğinizden emin olun.

• kendinden geçmek veya baygınlık ya da nöbet
yaşamak

• vücudunuzun organlarını kıpırdatamamak
• sakarlık
• bulanık görmek veya geveleyerek konuşmak
• kulaktan veya burundan sıvı akması veya kanama
• işitme kaybı yaşamak
• iki defadan fazla kusmak

• baygınlık veya uyuşukluk hissetmek
• uyandırılamamak
• tuhaf hareketlerde bulunmak, anlamsız şeyler

söylemek
• sürekli şiddetli baş ağrısı veya kötüye giden baş

ağrısı
• yeni olayları anımsayamamak, insanları veya yerleri

tanıyamamak

Evet. Uyumanız sorun değildir ama ilk 24 saat içinde bir yetişkinin gözetimi altında olmalısınız. Gerekirse, 
doktorunuz uyandırılıp kontrol edilmenizi tavsiye edecektir.

   Şunlar olursa, doktorunuzu görün:
• uyarı işaretlerden birini yaşarsanız
• belirtilerinizden biri hakkında endişeleniyorsanız
• temas sporuna dönmek istiyorsanız
• herhangi başka bir ilaç alıyorsanız
• araba sürmeye veya makine çalıştırmaya dönüp dönemeyeceğinizi merak ediyorsanız
• işe veya okula dönme konusunda endişeleniyorsanız
• sizin için kaygılanan aileniz veya arkadaşlarınız varsa.

Hafif bir beyin yaralanmasından sonraki yaygın belirtiler: 

Uyku

Uyuma güçlükleri
Çok fazla uyumak
Yeteri kadar uyumamak
Kendini daha yorgun hissetmek enerjisi olmamak

Ruh hali/davranış

Öfkeye kapılmak
Kolayca sinirlenmek
Kendini endişeli veya sıkıntılı hissetmek
Daha duygusal ve üzüntülü

Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuz bunları izleyebilir.

Unutmayın, çoğu kişi birkaç gün veya birkaç hafta içinde tam anlamıyla iyileşecektir.

Bedensel

(Geçmeyen) hafif baş ağrıları
Baş dönmesi veya kusmadan bulantı (bulantı)
Sese veya ışığa karşı daha duyarlı olmak
Denge sorunları

Düşünme/Anımsama

Dikkati toplama veya dikkat etme güçlükleri 
Bellek zorlukları veya unutkanlık
Kendini belirsiz hissetmek veya ‘bulanık düşünmek’
Sorun çözme ve karar vermede güçlük

Turkish



Sorumluluk reddi: Bu sağlık bilgileri sadece genel eğitim amaçlıdır. Bu bilgilerin sizin için doğru olduğundan emin olmak için daima 
doktorunuza veya başka bir sağlık profesyoneline danışın.

Taburcu olmak tavsiyeleri

Gosford Hastanesi, Travma Müdürü Dr. Duncan Reed (2007) tarafından yazılan “Hafif Baş Yaralanmalarından Sonra Taburcu Olma Tavsiyeleri”nden uyarlanmıştır. NSW Travma ve 
Yaralanma Denetimi.

Yaralanmadan sonraki ilk 4 hafta

Dinlenmek/ 
uyumak

İlk 24 saat içinde sorumlu bir yetişkinin gözetiminde olduğunuzdan emin olun. Gerekirse 
doktorunuz uyandırılıp kontrol edilmenizi tavsiye edebilir.
Beyninizin iyileşmesine olanak tanımak için yeterli miktarda uyku ve akli dinlenme almanız 
önemlidir. 

Baş ağrıları için parasetamol veya parasetamol/kodein kullanın. 
Aspirin veya ibuprofen ya da naproksen gibi bir anti-inflamatuar (NSAIDler) kullanmayın.

Ağrı Giderimi

En az 24 saat araba sürmeyin veya makine çalıştırmayın. 
Kendinizi çok daha iyi hissedene ve dikkatinizi tam olarak toparlayabilene kadar araba 
sürmemeli veya makine çalıştırmamalısınız. 
Emin değilseniz doktorunuzla konuşun.

48 saat alkol içmeyin, uyku hapları veya keyif verici uyuşturucular almayın. Bunların 
hepsi kendinizi daha kötü hissetmenize neden olacaktır. Bunlar ayrıca, başka insanların 
yaralanmanın sizi etkileyip etkilemediğini görmesini de güçleştirecektir. 
Doktorunuz tarafından verilen bir ilaç alıyorsanız, doktorunuz tarafından tavsiye 
edilmedikçe bu ilacı almayı bırakmayın.

48 saat boyunca ve herhangi bir belirtiden kurtulana kadar spor yapmayın veya yorucu 
bedensel etkinliklerde bulunmayın.
Beynin, ilk yaralanmadan iyileşmeden yeniden yaralanması tehlikelidir. Spora ve bedensel 
etkinliklere kademeli olarak dönmek konusunda doktorunuzla konuşun. Kuşkunuz varsa, 
‘katılmayın’. 

Yoğunlaşmada veya hatırlamada sorunlar yaşıyorsanız işe veya okula ara verin. Herkes 
farklıdır. 
Bunu doktorunuzla ve işvereninizle/şefinizle görüşün.

Kimi zaman, çabucak öfkelenmek veya endişe gibi belirtileriniz aile ve arkadaşlarla 
ilişkilerinizi etkileyebilir. Siz, aileniz veya arkadaşlarınız kaygılıysanız, doktorunuzla konuşun.

İş/Eğitim

Araba sürmek

Sporlar

İçki içmek/
uyuşturucular
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