
13. İNME SONRASI BESLENME VE DİYET ÖNERİLERİ  

 

Geçirdiğiniz inme ile bağlantılı olarak kolunuz ve elinizdeki güçsüzlükten dolayı yemek 

yeme ve bir şeyler içmede zorluk yaşayabilirsiniz. Bunun yanında çiğneme-yutma 

fonksiyonlarında da problemler söz konusu olabilir.  Bu konuda fizyoterapist yardımı 

almak önem taşımaktadır. Fizik tedavide hem güçsüz kolun günlük yaşamda kullanımını 

arttırmaya egzersizler hem de çiğneme ve yutma kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik 

egzersiz ve tedaviler planlanır. 

Hem inme riskini azaltmada, hem de inme geçirmiş bir kişide inme tekrarının 

önlenmesinde koruyucu tedbirler önemlidir. Bu tedbirler arasında; diyette sakınılması 

gerekenlerden uzak durmak, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası olarak düzenli 

uygulamak ve obeziteden korunmak başta gelmektedir.  

 

İnme sonrası beslenmenizde bazı değişikliler yapmanız gerekecektir. Bu değişiklikleri 

uygulamak için aslında inme geçirmeye de gerek yoktur; bu öneriler sağlıklı yaşamak 

isteyen herkes için geçerlidir.  

Genel olarak inme hastalarında az tuzlu, potasyumdan zengin, zeytinyağlı, sebze, 

meyve, bakliyat ve tahıldan zengin diyet -Akdeniz diyeti- tavsiye edilir.  

• Öncelikle öğünleri 3 ana öğün, 3 ara öğün olacak şekilde düzenlemek, porsiyonların 

miktarlarını almanız gereken kaloriye göre ayarlamak gerekir.   

• Doymuş yağ alımını azaltmak önemlidir.  

Sütün tam yağlı süt yerine yağsız ya da hafif yağlı formlarının tercih edilmesi, aynı 

uygulanmanın yine peynir ve yoğurt için de yapılması önerilir. 



• Yağlı etlerin yenilmemesi, yerine balık ya da tavuk gibi beyaz etlerin tercih edilmesi 

önerilir. Tavuğunda dışında yer alan derisinin atılması önerilir. Kızartmaların tercih 

edilmemesi, yerine haşlama ya da fırınlamanın tercih edilmesi  önemlidir.  

• Az yağlı ya da yağsız salatalara yer verilmesi uygundur. 

• Kolesterolü düşük seviyede tutmak için sebze ve meyveye ağırlık verilmesi, yumurta 

yenilecekse yumurtanın sarısı değil, beyazının tercih edilmesi ve sakatat içeren 

yiyeceklerden uzak durulması gerekmektedir.  

• Tuzun kesilmesi çok önemlidir: Tuz, yüksek tansiyon ile doğrudan ilişkilidir. Fazla 

miktarda tuz tüketmek kan basıncınızı yükseltecektir. İnme riskini azaltmanın 

yollarından biri de günlük tuz alımını <3 gr olacak şekilde kısıtlamaktır.  Sofrada 

yemeğinize tuz ilave etmemenizi tavsiye ederiz. Kaya tuzunun da normal tuza göre 

daha az olmakla birlikte sodyum içerdiği için kısıtlanması gerekir.  

• Şekerin kısıtlanması da önemlidir; fazla miktarda şeker tüketmek damarlarınıza zarar 

verecektir. 

• Rafineri yiyecek ve içeceklerinin kısıtlanması, içinde şeker içeren enerji içeceklerinin 

tercih edilmemesi gerekir.  

• Lifli yiyeceklerin tercih edilmesi de önemlidir. Bu tür yiyecekler barsak 

fonksiyonlarınızın da düzenlenmesini sağlayacaktır.  

 

 


