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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

EExcepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque lau-

dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae 

vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur  doloremque 

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae 

vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernaturaut odit aut quia 

consequuntur voluptatem sequi nesciunt.

Neque porro quisquam dolorem ipsum quia dolor sit amet, consecteturtempora incidunt labore dolore 

magnam aliquam quaerat voluptatem. sunt in culpa qui officia iste natus error sit voluptatem accusan-

tium doloremque laudantium.
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Bu bilgilendirme formu fizik muayene yerini dolduramaz. Eğer kafa travması sonrası muayene edilmemişseniz öncelikle bir hekime
başvurmanız önerilir.

Kafa travması sonrası her ne kadar mevcut bulgularınızla ciddi bir yaralanma olmadığı düşünülmüş olsa da yeni 
semptomlar ve beklenmeyen komplikasyonlar saatler veya günler içinde gelişebilir. Kafa travması sonrası özellikle 
ilk 24 saat çok önemlidir; bu yüzden bu süre zarfında güvendiğiniz, sizi gözleyebilecek biriyle olmalısınız. Aşağıda 
kafa travması sonrası takip önerilerinden bahsedilmiştir. Bu durumlardan birinin 
gelişmesi halinde mutlaka 112’yi arayarak durumunuzu bildirmelisiniz.

Hasta uyuyabilir; ancak her iki saatte bir uyandırılıp kontrol edilmelidir. Normalden zor uyandırılma ve 
uyandırıldığında normalden farklı olarak gözlenen bir sersemlik halinin varlığı,1

Bulantı ve kusmanın olması,2

İstemsiz kasılmaların meydana gelmesi ve/veya nöbet geçirme,3

Kulak ve/veya burundan berrak sıvı ya da kan gelmesi,4

Şiddetli baş ağrısı gelişmesi,5

Herhangi bir uzuvda (kollar veya bacaklarda) güçsüzlük ya da his kaybı gelişmesi,6

Uykuya meyil, sersemlik hali,7

Karakter/davranış değişikliği meydana gelmesi,8

Göz bebeklerinden birinin diğerine göre oldukça büyük olması,9

Gözlerde istemsiz hareketlerin meydana gelmesi,10

Çift veya bulanık görme, görmeyle ilgili herhangi bir rahatsızlık gelişmesi,11

Nabzın çok yavaşlaması ya da çok hızlanması,12

Solunumda normal nefes alıp vermenin değişerek farklı bir hal alması:

Sürekli hızlı ve derin soluk alıp verme hali.

Normal nefes almanın gittikçe derinleşmesi, derin nefes alıp vermeyi takip eden tekrar normalleşme ve tekrar 
derinleşme şeklinde devam eden solunum şeklinin oluşması.
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Bebekler için etrafa ilginin azalması,14

Bebeklerde emme veya yemede bozulma,15

Kafa travması sonrasında ilk 15 gün travmadan kaçınılmadır.

Parasetamol içeren ağrı kesiciler (Parol) haricindeki ağrı kesicileri yaralanmayı takip eden bir gün boyunca 
kullanmamalısınız.

Yemeye ve içmeye istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz; ancak yaralanma sonrası en az üç gün alkollü 
içeceklerden uzak durmanız uygundur.

Yaralandığınız bölgede şişlik mevcutsa bu bölgeye bir havlu veya beze sardığınız buz ile soğuk uygulama 
yapabilirsiniz. Eğer şişlik soğuk uygulamaya rağmen belirgin şekilde artıyorsa bir sağlık kuruluşuna 
başvurmalısınız.
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