Türk Nöroloji Derne¤i
Beyin Damar Hastal›klar› Çal›ﬂma Grubu

Akut
‹skemik
‹nme
Cep
K›lavuzu

Nörolog taraf›ndan
hasta yak›nlar›na
bilgilendirme yap›l›r.

Hasta Radyoloji
Servisi’ne gider.

Acil Hemﬂiresi
Doktor direktiflerini uygula.

Acil Servis
‹ﬂleyiﬂini uygula

Hay›r

Acil Hemﬂiresi
Hastan›n bak›m, tetkik, tedavilerinin yap›lmas›n› sa¤la.
• Kardiyak monitorizasyon
• Kan bas›nc› izlemi
• SaO2 izlemi
• SDS izlemi
• NDS izlemi
• Ateﬂ izlemi
• EKG çek.
• 2 damar yolu aç.
• ‹nme paneli için kan al.
• Gerekiyorsa NG ve idrar sondas› tak.
• Hastan›n kilosunu ö¤ren.

Acil Hemﬂiresi
Haber ver.
• Nörolog
• Radyoloji

Evet

Akut ‹nme teﬂhisi
düﬂünülüyor mu?
< 3 saat mi?

Acil Servis Doktoru
Hastan›n triyaj›n› belirle.

Acil Servis Doktoru ve Acil Servis Hemﬂiresi
‹lk de¤erlendirmeyi yap.

Acil Hemﬂiresi
De¤erlendirme öncesi hasta haz›rl›¤›n› yap.
• Hastay› baﬂ› 30º olacak ﬂekilde yat›r.
• Temel güvenlik önlemlerini al.
• Hastan›n elbiselerini ç›kar.
• A¤›zdan beslenmeyi durdur.
• Vital bulgular› kaydet.
• Kapiller kan ﬂekerini ölç.
• Hastay› monitöre ba¤la.

Hasta Acil Servise Gelir

Acil Servis Süreci

Hastay› inme ünitesi
veya yo¤un bak›mda
izleyin.

Acil Hemﬂiresi
Trombolitik tedaviyi
uygulay›n.

Kan bas›nc›n›
de¤erlendirin.

Acil Doktoru/Nörolog
IV Tromb. Ted.
Hastadan onay al›n. Bilg. Onay F.

IV Tromboliz
Tedavisi

Hasta YB’ye gitti.

Acil Hemﬂiresi
Dr. direktiflerini uygula.

Trombolitik tedavi
uygulanmayan hasta

Trombolitik tedavi
yöntemini belirleyin

Nörolog
Trombolitik Tedavi Kontraend.
Belirleyin ve kaydedin.

‹skemik ‹nme

Trombolitik
Tedavi
Kontraend.
Veri F.

Nörolog
Radyolojik inceleme sonras› tan›y› belirle.
• Hikaye •NIH Skalas› • MRS • ‹nme baﬂlang›c›ndan geçen süreyi teyit et

Hasta Acil Servis’e Geri Gelir

Trombolitik Tedavi Karar› ve Uygulama Süreci

NIH ‹nme Skalas› Talimatlar›
1a. Bilinç seviyesi: De¤erlendirme endotrakeal tüp, dil sorunu ya da orotrakeal
travma / bandaj taraf›ndan engellense bile uygun bir puan verilmeli. Üç puan ancak
a¤r›l› uyarana yan›t yok ise verilmeli (refleks postür yan›t› olabilir).
1b. Bilinç sorular›: Hastaya ay ya da yaﬂ› sorulur. Yan›t do¤ru olmal›d›r, “neredeyse
do¤ru” kabul edilmez. Hasta endotrakeal tüp, dil sorunu, orotrakeal travma / bandaj
ya da afazi d›ﬂ›nda baﬂka bir engel nedeni ile konuﬂam›yor ise 1 puan verilir. ‹lk
yan›t›n do¤ru olarak kabul edilmesi ve doktorun hastaya ipucu vermemesi çok
önemlidir.
1c. Bilinç emirleri: Hastadan gözlerini aç›p – kapamas› ve paretik olmayan elini
s›kmas› – açmas› istenir. Eller kullan›lam›yor ise tekli baﬂka bir emir verilir.
Tart›ﬂmas›z biçimde bir çaba harcan›yor ama güçsüzlük nedeni ile hareket
uygulanam›yor ise normal kabul edilir. Hasta emre uymuyor ise hareket gösterilir
ve hastan›n tekrarlamas› beklenir. Travma, ampütasyon ya da baﬂka bir sakatl›k
varsa duruma uygun emir verilmelidir. Yaln›zca ilk denemeye puan verilmelidir.

NIH ‹nme Skalas› Talimatlar›
2. Bak›ﬂ: Yaln›zca horizontal bak›ﬂ de¤erlendirilir. ‹stemli ya da refleks (okülosefalik)
göz hareketlerine puan verilir, kalorik test yap›lmaz. Hastada bak›ﬂ deviasyonu var
ve istemli ya da refleks aktivite ile yenilebiliyorsa 1 puan verilir. ‹zole periferik III,
IV ya da VI. sinir parezisi varsa 1 puan verilir. Tüm afazik hastalarda bak›ﬂ
de¤erlendirilebilir. Oküler travma, bandaj, daha önceden var olan körlük ya da
baﬂka bir görme kusuru varl›¤›nda hastada refleks hareketler de¤erlendirilir ve
puan verilir. Hasta ile göz temas› kurup etraf›nda dönmek bazen parsiyel bak›ﬂ
parezisini yenmekte yararl› olabilir.
3. Görme alan›: Görme alanlar› (üst ve alt kadranlar) karﬂ›laﬂt›rma yöntemi ile test
edilir, parmak sayma ya da tehdit etme kullan›l›r. Hasta e¤er hareket eden tarafa
uygun olarak bak›yorsa normal olarak de¤erlendirilebilir. Tek tarafl› körlük/hasar
varsa sa¤lam göz tek baﬂ›na de¤erlendirilir. Net bir asimetri var ise (kadrantanopsi
dahil) 1 puan verilir. Herhangi bir nedenle körlük var ise 3 puan verilir. Çift tarafl›
uyar› bu aﬂamada yap›l›r: söndürme varsa 1 puan verilir ve 11. soruda yan›t olarak
kullan›l›r.
4. Fasiyal parezi: “Diﬂlerinizi gösterin” “kaﬂlar›n›z› kald›r›n – gözlerinizi kapat›n”
– anlamas› bozuk ya da bilinci kapal› hastada a¤r›l› uyarana yan›t simetrisini
de¤erlendirin. Muayeneyi engelleyen bandaj, travma, vb varsa mümkün oldu¤u
kadar uzaklaﬂt›r›p bak›lmal›d›r.

NIH ‹nme Skalas› Talimatlar›
5 ve 6. Motor yan›t: Kol-bacak: Ekstremite uygun pozisyonda incelenir. Kollar uzat›l›r,
eller aﬂa¤›ya dönük, 90 (oturur) ya da 45 (yatar) derecede tutulur; bacak 30 derecede
(hep yatarak test edilir) tutulur. “drift”: kollar 10 saniye, bacak 5 saniye tutulamaz
ise iﬂaretlenir. Afazik hastada göstererek, teﬂvik ederek yapt›r›lmaya çal›ﬂ›l›r –
a¤r›l› uyaran kullan›lmaz. Önce sa¤lam taraftan baﬂlan›r her ekstremite s›rayla
test edilir.
7. Ekstremite ataksisi: Tek tarafl› serebellar lezyon bulmay› hedefler. Gözler aç›k
test edilir. Görme alan› kayb› varsa korunmuﬂ alanda test edilmeye dikkat edilir.
Her iki tarafta parmak-burun ve diz-topuk testi yapt›r›l›r ve ancak kas gücüne
orant›s›z ise ataksi olarak kay›t edilir. Anlamayan ya da paretik hastada ataksi
yoktur. Ampütasyon ya da eklem füzyonu varsa de¤erlendirmeye al›nmaz.
8. Duyu: ‹¤neyle teste duysal yan›t ya da yüz buruﬂturma; bilinç de¤iﬂikli¤i ya da
afazisi olan hastada a¤r›l› uyarandan kaçma reaksiyonu de¤erlendirilir. Yaln›zca
inmeye ba¤lanan duyu defisiti kay›t edilir. Hemisensori kayb› de¤erlendirmek için
yeteri kadar alan test edilmelidir (kollar, bacaklar, gövde, yüz). “A¤›r – tam” kay›p
– 2 puan, ancak söz konusu kay›ptan emin olunursa verilir. Afazik ya da bilinç
de¤iﬂikli¤i olan hastaya büyük olas›l›k ile 1 ya da 0 verilir. Beyin sap› lezyonu olan
ve iki tarafl› duyu kayb› olan hastaya 2 puan verilir. Hasta yan›t vermiyor ve kuadriplejik
ise 2 puan verilir. Komadaki hastaya (soru 1a=3) do¤rudan 2 puan verilir.

NIH ‹nme Skalas› Talimatlar›
9. Konuﬂma: Baﬂtan beri yap›lan testten bilgi edinilir. Ekteki resimde olanlar› tarif
etmesi istenir, ekteki nesne resimlerini isimlendirmesi istenir, ekteki cümle serisini
okumas› istenir. Anlama üstte yap›lan ve tüm test boyunca al›nan yan›tlarla
de¤erlendirilir. Görme testi engelliyor ise hastan›n eline konan nesneleri
isimlendirmesi istenir, tekrarlama ve cümle kurma yapt›r›l›r. Entübe hastaya yaz›
yazd›r›l›r. Komadaki hastaya (soru 1a=3) do¤rudan 3 puan verilir. Muayeneyi yapan
kiﬂi bilinç de¤iﬂikli¤i olan hastada bir puan seçmeli ancak 3 puan yaln›zca hiç ses
ç›kartmayan ve tekli emirlere uymayan hastaya verilmelidir.
10. Dizartri: Normal oldu¤u düﬂünülen hastadan ekte verilen listeden kelimeleri
okumas› ya da tekrarlamas› istenir. A¤›r afazi varsa spontan konuﬂman›n artikülasyon
netli¤i de¤erlendirilir. Entübasyon ya da baﬂka konuﬂma engeli varsa
de¤erlendirmeye al›nmaz. Hastaya neyin test edildi¤i söylenmez.
11. Söndürme ve ihmal: Test boyunca ihmal hakk›nda yeterli bilgi al›nabilir. E¤er
hastan›n görsel çift eﬂzamanl› uyaran› engelleyen ciddi bir görsel kayb› varsa ve
e¤er duysal söndürme yoksa skor normaldir. E¤er hastada afazi varsa ama her iki
taraf› da etkilemiﬂ görülüyorsa, skor normaldir. Mekan ihmali ya da anozognozi de
anormallik bulgusu olarak kabul edilebilir.

NIH ‹nme Skalas›
1a0=
1=
2=
3=

Bilinç Düzeyi
Uyan›k
Hafif uyar›ya hemen cevap veriyor
Israrl› veya güçlü veya a¤r›l› uyarana cevap veriyor
Cevaps›z veya sadece refleks cevab› var

1b0=
1=
2=

Bilinç Düzeyi Sorular› (Kaç yaﬂ›ndas›n, hangi ayday›z)
‹ki soruya do¤ru cevap
Bir soruya do¤ru cevap (veya entübe, dizatri, dilimizi bilmiyor)
‹ki soruya yanl›ﬂ cevap, afazik veya koma

1c0=
1=
2=

Bilinç Düzeyi Emirleri (Gözlerini aç kapa, sa¤lam eli aç kapa)
‹kisini de yap›yor
Birisini yap›yor
Hiçbirisini yapam›yor

NIH ‹nme Skalas›
20=
1=
2=

Bak›ﬂ
Normal
Parsiyel bak›ﬂ parezisi, bir veya iki gözde bak›ﬂ parezisi
Gözlerde forse deviasyon, total parezi (okülosefalik refleks ile düzelme yok)

30=
1=
2=
3=

Görme Alan›
Vizüel kay›p yok
Parsiyel hemianopsi
Komplet hemianopsi
Bilateral hemianopsi veya körlük (kortikal körlük dahil)

4- Fasiyal Paralizi (Bilinç kapal› ise a¤r›l› uyarana mimik yan›t)
0= Yok
1= Hafif paralizi, NLS silik, asimetrik gülümseme
2= Alt yüzde parsiyel paralizi (tam veya tama yak›n)
3= Yüzün üst ve alt›nda tek tam paralizi veya çift tarafl› veya koma

NIH ‹nme Skalas›
5- Motor (Kollar)
Oturarak 90˚, yatarak 45˚
(10 sn. havada tutulur)
6- Motor (Bacaklar)
Yatarak 30˚’de (5 sn)
70=
1=
2=
X=

0= Normal
1= Tutuyor ama tam de¤il (düﬂsede yata¤a çarpmaz)
2= Yerçekimine direnemiyor (yata¤a düﬂer ve çarpar)
3= Minimal hareket var
4= Hiç hareket yok

Ekstremitede Ataksi
Yok (afazik veya hemiplejik hasta da dahil)
Tek ekstremitede var
Üst ve alt ekstremitede var
De¤erlendirilemiyor

8- Duyu
0= Normal
1= Hafif-orta ﬂiddette tek tarafl› kay›p ama hasta dokunuﬂu hissediyor veya afazik
veya uyan›kl›k bozuklu¤u
2= Tek tarafl› tam kay›p (hasta dokunuﬂu bile alg›lam›yor) veya iki tarafl› duyu
kayb› veya yan›t vermiyor veya kuadriplejik veya 1a=3

NIH ‹nme Skalas›
90=
1=
2=
3=

Konuﬂma
Normal
Hafif-orta ﬂiddette afazi (zor ama k›smen bilgi al›ﬂveriﬂi var)
A¤›r afazi (hiç bilgi al›ﬂ veriﬂi yok)
Sözel ifade ve anlama yok veya komada

100=
1=
2=

Dizartri
Yok
Hafif-orta ﬂiddette dizartri, anlaﬂ›l›yor
Anlaﬂ›lmaz artikülasyon, anartri veya mutizm

110=
1=
2=

‹hmal
Yok, de¤erlendirilemedi (görme kayb› varsa duysal söndürme olmamal›)
Tek modalitede söndürme
Birden fazla modalitede ihmal

NIH ‹nme Skalas› Test Kart› (Okutunuz)
Nas›l olur bilirsin
Gerçekçi bir insan
Ben iﬂten eve döndüm
Yemek odas›nda masan›n üstünde
Dün gece onun radyoda konuﬂtu¤unu duymuﬂlar

NIH ‹nme Skalas› Test Kart› (Tekrarlat›n›z)
BABA
TIPATIP
HAFTA HAFTA
TAR‹FE
KAHVERENG‹
FUTBOL MERAKLISI

Resimde Gördü¤ünüzü Anlat›n›z

Adland›r›n›z

Modifiye Rankin Skalas›
Grad

Tan›m›

0

Hiç semptom yok

1

Belirgin sakatl›k yok, semptomlara ra¤men hasta günlük
aktivitelerini ve görevlerini yerine getirebiliyor

2

Hafif sakatl›k; geçmiﬂte yapt›¤› bütün ola¤an görev ve aktiviteleri
yapam›yor ama yard›m olmaks›z›n kendi iﬂlerini yapabiliyor

3

Orta derecede sakatl›k; kendi iﬂlerini görmek için k›smen yard›ma
ihtiyac› var, ama kendi baﬂ›na yard›ms›z yürüyebiliyor

4

A¤›r sakatl›k; yard›ms›z yürüyemiyor ve yard›ms›z bedensel
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layam›yor

5

Çok a¤›r sakatl›k; yata¤a ba¤›ml›, inkontinan ve devaml›
bak›ma ve dikkate muhtaç

6

Ölüm

Tromboliz Kan Bas›nc› Tedavi Protokolü
Tedavi öncesi:
Sistolik >185 mmHg veya Diastolik >110 mmHg
(5 dakika ara ile 3 kere ölç. Hedef OKB’yi 120-130 mmHg’ye düﬂürmektir. Hedefe
ulaﬂmak için ortalama kan bas›nc›n›n %15-20’den fazla düﬂürülmesini gerektirecek
kadar yüksek kan bas›nc›na müdahale edilmemelidir.)
• Brevibloc premix® ((10 mg/ml, Esmolol 250 ml torba)) IV Bolus: 500 mikg/kg/dak,
sonras›nda 50 mikg/kg/dak
VEYA
• Nitroderm TTS® 5 mg flaster

Tromboliz Kan Bas›nc› Tedavi Protokolü
Tedavi s›ras›/sonras›:
Diastolik >140 mmHg
• Niprus (5ml/60 mg sodyum nitroprusid) %5 Dekstroz 500 cc içerisine 1 amp Niprus
(60 mg) konur. Iﬂ›ktan korunmal›d›r. 0.5 micgr/kg/dakika baﬂlan›r, doz yavaﬂ yavaﬂ
artt›r›l›r ve ani kesilmez.
Sistolik >230 mmHg veya Diastolik: 121-140 mmHg
• Brevibloc premix® (10 mg/ml, Esmolol 250 ml torba) IV Bolus: 500 mikg/kg/dak,
sonras›nda 50 mikg/kg/dakika.
• Niprus (5ml/60 mg sodyum nitroprusid) %5 Dekstroz 500 cc içerisine 1 amp Niprus
(60 mg) konur. Iﬂ›ktan korunmal›d›r. 0.5 micgr/kg/dakika baﬂlan›r, doz yavaﬂ yavaﬂ
artt›r›l›r ve ani kesilmez.
Sistolik: 180-230 mmHg veya Diastolik: 105-120 mmHg
• Brevibloc premix® (10 mg/ml, Esmolol 250 ml torba) IV Bolus: 500 mikg/kg/dakika,
sonras›nda 50 mikg/kg/dakika.

Brevibloc® Premix IV Uygulama Protokolü
Esmolol Protokolü
A¤›rl›k (kg)
50
60
70
80
90
100
Bolus: 500 mikg/kg/dak 2.50 ml/dak 3.00 ml/dak 3.50 ml/dak 4.00 ml/dak 4.50 ml/dak 5.00 ml/dak
‹dame H›z (k*:10 mg/ml)
50 mikg/kg/dak
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
100 mikg/kg/dak
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
150 mikg/kg/dak
0.75
0.90
1.05
1.20
1.35
1.50
200 mikg/kg/dak
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
250 mikg/kg/dak
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
300 mikg/kg/dak
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
*k= konsantrasyon

Hiperglisemi Tedavi Protokolü
Glukoz ≥180 mg/dl ise subkütan kristalize insülin protokolü: Hedef, kan ﬂekerini
140-180 mg/dl arasında tutmaktır.
Protokol
>350 mg/dl ise IV insülin tedavisine baﬂlay›n
300-349 mg/dl ise 12 U kristalize insülin SC
260-299 mg/dl ise 10 U kristalize insülin SC
220-260 mg/dl ise 8 U kristalize insülin SC
180-219 mg/dl ise 6 U kristalize insülin SC
140-179 mg/dl ise 4 U kristalize insülin SC

Trombolitik Tedavi Kontrendikasyonlar›
Evet

Hay›r

Son 3 ay içinde inme veya a¤›r kafa travmas› öyküsü

Evet

Hay›r

Herhangi bir SSS harabiyet öyküsü (intrakranyal veya spinal cerrahi, neoplazma)

Evet

Hay›r

Bilinen veya ﬂüpheli intraserebral hematom öyküsü

Evet

Hay›r

AV malformasyon ve anevrizmatik SAK öyküsü

Evet

Hay›r

SAK düﬂündüren semptomlar (BT negatif olsa da)

Evet

Hay›r

Tedaviye ra¤men SKB >185 mmHg veya DKB >110 mmHg

Evet

Hay›r

Kan bas›nc›n› gereken s›n›ra çekmek için agresif tedavi ihtiyac› (IV ilaç gereklili¤i)

Evet

Hay›r

H›zl› düzelen nörolojik defisit, minör defisit (NIH<4 (afazi ve hemianopsi hariç) izole/hafif
defisit: tek ataksi, tek duysal, tek dizartri, hafif güçsüzlük), koma

Evet

Hay›r

NIH>25

Evet

Hay›r

Diyabet ve geçirilmiﬂ inme öyküsü

Evet

Hay›r

‹nme baﬂlang›c›nda nöbet

Evet

Hay›r

Son 48 saatte heparin al›yor olup aPTT normalin üst s›n›r›n›n üstünde ise

Evet

Hay›r

Oral antikoagülan kullan›m› (INR>1,3)

Evet

Hay›r

Trombosit <100.000/mm3

Trombolitik Tedavi Kontrendikasyonlar›
Evet

Hay›r Kﬁ > 400 mg/dl veya < 50 mg/dl

Evet

Hay›r

BT’de MCA alan›n›n 1/3’ünü aﬂan infarkt bulgular› (erken indirekt infarkt bulgular›, erken
hipodensite, kitle etkisi)

Evet

Hay›r >80 yaﬂ

Evet

Hay›r Son 10 gün içerisinde majör cerrahi veya önemli travma

Evet

Hay›r Sistemik AV malformasyon veya anevrizma

Evet

Hay›r Manifest veya son 6 ay içinde geçirilmiﬂ önemli bir kanama bozuklu¤u (ciddi kanama)

Evet

Hay›r Bilinen hemorajik diyatez

Evet

Hay›r Son 10 günde eriﬂilemez yerde damar ponksiyonu (ör: subklavia veya juguler ven ponksiyonu vs)

Evet

Hay›r Son 10 günde geçirilmiﬂ travmatik veya uzun sürmüﬂ CPR (2 dakika)

Evet

Hay›r Son 10 günde obstetrik do¤um

Evet

Hay›r

Evet

Hay›r Hemorajik retinopati (görme bozuklu¤u olan diyabetik hasta) ya da baﬂka hemorajik
oftalmolojik tablolar

Karaci¤er yetmezli¤i, siroz, portal hipertansiyon (ösofagial varis), veya aktif hepatit gibi
ﬂiddetli hepatik fonksiyon bozuklu¤u

Trombolitik Tedavi Kontrendikasyonlar›
Evet

Hay›r Bakteryel endokardit, perikardit

Evet

Hay›r Akut pankreatit

Evet

Hay›r Son 3 ay içinde belgelendirilmiﬂ ülseratif GIS hastal›¤›

Evet

Hay›r Kanama riski yüksek neoplazmalar

Evet

Hay›r Kontrol alt›nda olmayan, ﬂiddetli arteryel hipertansiyon

rt-PA Doz Nomogram›
Total doz=0.9 mg/kg (Uygulanacak dozu belirlemek için hastan›n a¤›rl›¤›na
en yak›n a¤›rl›¤›n dozlar›na yuvarlay›n)
Hasta a¤›rl›¤›
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79

Total doz
36
38.7
41.4
44.1
47.7
49.5
52.2
54.9
57.6
60.3
63
65.7
68.4
71.1

Bolus doz
3.6
3.9
4.1
4.4
4.8
5.0
5.2
5.5
5.8
6.0
6.3
6.6
6.8
7.1

‹nfüzyon dozu
32.4
34.8
37.3
39.7
42.9
44.5
47
49.4
51.8
54.3
56.7
59.1
61.6
64

rt-PA Doz Nomogram› (devam)

Hasta a¤›rl›¤›
81
84
87
90
93
96
99
>100

Total doz
72.9
75.6
78.3
81
83.7
86.4
89.1
90.0

Bolus doz
7.3
7.6
7.8
8.1
8.4
8.6
8.9
9.0

‹nfüzyon dozu
65.6
68
70.5
72.9
75.3
77.8
80.2
81.0

Tromboliz Sonras›nda ‹zleme
• Tedavi sonras› en az 24 saat kesinlikle ASA, klopidogrel, heparin SC, IV,
düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin vermeyiniz.
‹zleme
• Sistemik kanama
• Nörolojik
• Bilinç (NIHSS 1. item) 15 dakikada bir 2 saat süresince
Giriﬂe göre art›ﬂ: hekime haber ver
• Motor defisit (NIHSS 5. ve 6. item) 15 dakikada bir 2 saat süresince
Giriﬂe göre art›ﬂ: hekime haber ver
• Kan bas›nc› ve di¤er vital parametreler:
Uygulama sonras› 2 saat: 15 dk
Sonraki 6 saat: 30 dk
24 saat sonuna kadar: 60 dk
KB ≥185/110 mmHg: tedavi et
•
•
•
•

24. saatte kontrol BT yap›lmal›d›r.
24. saatte NIH Skoru tekrar› yap›lmal›d›r.
1. hafta NIH Skoru ve Rankin Skoru
3. ay NIH Skoru, Rankin Skoru ve Barthel

