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COVID-19 İLE MÜCADELEM  
  

Prof. Dr. Hidayet Sarı 
Emekli Öğretim Üyesi, FTR uzmanı 

 
  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği aracılığıyla tüm arkadaşlara, tıp camiasına, 
dostlarıma Covid-19 enfeksiyonuna yönelik olarak seslenmek istiyorum. Başta dernek başkanımız Profesör 
Doktor Kenan Akgün, eski başkanımız Profesör Doktor Ayşegül Ketenci başta olmak üzere tüm FTR 
camiasının değerli üyelerine, meslektaşlarıma, beni seven dostlarıma, ben ve eşimin Covid-19 hastalığımız 
sırasında gösterdikleri ilgi, sevgi dostluk ve desteklerine sonsuz teşekkür ediyorum. 

Kıymetli kardeşlerim, dostlarım, meslektaşlarım, dost acı günde belli olur sözü bu acı günlerinde 
gerçekleşti. Türkiye'nin her yanından beni ve eşimi tanıyan her kardeşim arkadaşım bana bu hastalığımız 
sırasında ulaştı, destek verdi, moral verdi, dua etti hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlarım, bu eşimin ve benim hastalığımız sırasında insan vücudunun ne kadar narin, 
tıbbında bu konuda ne kadar aciz olduğunu bir virüse teslim olacak kadar çaresiz olduğunu kendim ve ailece 
hissettim. Dünyanın ve Türkiye'nin bu yeni hastalığa, salgına ne kadar hazırlıksız ve bilgisiz olduğunu 
beraberce gördük. Ben de bu hastalığın ne kadar bulaşıcı, morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalık 
olabileceğini düşünemedim. Bu nedenle 12 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye henüz hastalık gelmediği 
gelmediği veya 11 Mart 2020'de bir vakanın görüldüğü bilgisine inanarak toplu taşıma dahil normal 
hayatıma devam ettim. Evimiz Anadolu Yakası'nda işyerimiz Avrupa Yakası'nda olduğu için hızlı işe gidip 
gelmek bakımından Marmaray'ı tercih ettim. Marmaray'da seyahat edenler iyi bilirler. Mesai saatlerinde 
çok yoğun bir insan kalabalığı ve kapalı klima tertibatı nedeniyle hızlı ancak çok zorlu bir yolculuk yapmak 
zorunda kalırsınız. Bunun dışında turnikelerden geçiş sırasında kart basmak yine virüsle temas etmek için 
uygun zemini oluşturduğuna inanıyorum.  

Her ne şekilde olursa olsun ben de Sağlık Bakanlığı verilerine inandım önlemimi almadım ve 13 
mart 2020 Perşembe akşamı önce boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı ile sanki basit bir üst solunum yolu 
enfeksiyonu nezle grip benzeri bir durumla karşılaştım. Akşamleyin hafif titreme bir ateşte oldu. Halen 
hastalığı kendime yakıştıramadığım için parasetamol aldım ve dinlemeye geçtim. Akabinde akşamlara 
doğru şiddetli baş ağrısı alın, şakaklarımda ve ensemde yerleşti gece uyutmaz hale geldi. Hastalığın 2-3. 
gününde burunda koku, dilde tat duyusu kayboldu bir şey yiyemez, içemez hale geldim. Gece uykularım 
bozuldu. Vücudum tamamen tedirgin alarm durumuna geçti. Oturma, yatma, okuma-yazma, yürüme dahil 
hiçbir şey beni rahat bırakmıyordu. 4. günlerde vücutta müthiş bir halsizlik yorgunluk bitkinlik gelişti. 
Halen Türkiye'de Covid-19 enfeksiyonu olmadığı söylendiği için bu hastalığı kendime yakıştıramadım. 
17/3/2020 tarihinde kulak burun boğaz polikliniğine üst solunum yolu enfeksiyona bağlı rinosinüzit - 
farenjit şüphesi ile başvurdum. Yapılan muayenede nazal ve farenks konjestiyonu dışında bir bulgu 
olmadığı saptandı. Laboratuvar tahlili istendi. Burada sadece CRP değeri 21mg/dl yüksek bulundu, sınırda 
lökopeni, trombositopeni saptandı. Bunun üzerine Covid-19 viral enfeksiyon yönünden araştırmak üzere 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil bölümüne yönlendirildim. Ancak acil bölümünde kapıda karşılayan doktor 
bana bazı sorular sordu. Bunlar; yurtdışına 15 gün önce gittiniz mi? 15 gün önce yurt dışından gelen birisi 
ile temasınız oldu mu? 38.5 dereceyi geçen ateşiniz oldu mu? Bu soruların üçünde de hayır deyince bu testi 
size yapmaya gerek yok diyerek eve gönderildim. Ertesi gün oğlum Dr. Hasan Hüseyin Sarı’nın Kartal 
Lütfi Kırdar Hastanesi enfeksiyon poliklinik doktorlarına başvurduk bu testi rica ve minnetle yaptırdık. 
Ancak testin neticesi 3-4 gün, hatta bir hafta süreceğini öğrendim tekrar eve döndük. Bu sırada eşim ve 
oğluma ne kadar izolasyon yapsak da önce üst solunum yolu enfeksiyon benzeri bulgular ardından öksürük 
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nöbetleri ile bu hastalığın bulaştığını ne yazık ki anladım. Ancak benim burun ve boğazımdan alınan 
örneklerde PCR bulgusu negatif geldi. Covid-19 teşhisi için PCR’ın yanlış negatif verebileceğini akciğer 
BT’sinin viral pnömoniyi tespit etmede daha uygun olduğunu öğrenmemle beraber dahiliye enfeksiyon 
hastalıkarı uzmanı arkadaşıma başvurdum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir arkadaşım bana Covid-19 
enfeksiyonun halen tedavisinin olmadığını evde dinlenerek geçirmenin en uygun olduğunu salık verdi.  

Ancak eşim benim şikayetlerimizin artması üzerine eşimin çalıştığı Biruni Üniversitesi hastanesine 
rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel vasıtasıyla yatırıldık. O sırada Türkiye'de Corona virüs salgını 
yoğun biçimde devam ettiği için özel hastanelerde üniversite hastanelerinde Corona hastaları için tetkik 
teşhis ve tedavi yönünden görevlendirilmişti. Yapılan laboratuvar teknikleri, akciğer tomografisinde buzlu 
cam manzaralı atipik viral pnömoni bulguları ile Corona virüs enfeksiyona bağlı alt solunum yolları 
enfeksiyonu geçirdiğimiz anlaşıldı. Ben 11 gün süreyle antiviral, yüksek doz C vitamini, antibiyotik, 
parasetamol ve tocilizumab tedavileri gördüm. CRP değerlerim 60’dan 2’ye kadar düştü. Diğer laboratuar 
bulgularımında iyi olması sonucunda taburcu olmama karar verildi. Ancak eşimimin hastaneye yattığı 3. 
günde, oksijen satürasyonunun dışarıdan oksijen desteğine rağmen 93'ün altına düşmesi sonucunda nefes 
darlığı ve sık nefes alma ihtiyacı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Burada 14 gün süresince önce entübasyon 
10 gün sonra ekstübasyon 4 gün yoğun bakım tedavisi gördü. Akabinde eşim servise alındı fakat kendi 
günlük yaşam aktiviteleri yapamaz durumdaydı. Bunun üzerine Biruni Üniversitesi Hastanesi başhekimini 
Doçent Doktor Mahir Cengiz Bey eşime bakmak üzere beni hastaneye hem refakatçı hem de doktor olarak 
davet etti. Çünkü benim hastalığı atlatmış bir hasta olarak uzun süre hareketsiz kalan hastalara hem solunum 
rehabilitasyon hem de hareket sistemi rehabilitasyon yönünden yardımcı olabileceğimi düşünmüştü. 
Eşimde uzun süre yoğun bakımda yatmaktan dolayı solunum sisteminde, hareket sisteminde, kalp ve 
dolaşım sisteminde, mide bağırsak sisteminde ve dermatolojik olarak (bası yarası) çeşitli komplikasyonlar 
ortaya çıktı. Eşime bu dönemde pozisyon değiştirme, solunum rehabilitasyonu, eklemlere basit aktif-asistif 
reaktif egzersiz eğitimi günde 3 kere 10 tekrarlı uyguladım. Servise alındıktan 1 hafta sonra ayağa kalkma, 
ayakta durma, denge ve postür egzersizlerine başladım. Ancak eşimin istirahat sırasında 2-3 ml/dak olan 
oksijen ihtiyacı, efor sırasında 5-6 ml/dak’ya kadar çıkıyordu. Hem istirahat sırasında hem de egzersiz 
sırasında efor dispnesi gelişiyordu. Kalp damar sisteminde ise uzun süre yatmaya ve muhtemelenl virüsün 
kalp-damar tutulumuna bağlı ortostatik hipotansiyon ve taşikardi geliştirmişti. Bu nedenle ayakta durması 
ve yürümesi sırasında denge bozukluğu ve düşme tehlikesi oluyordu. Yoğun bakım servisinde yapmaktan 
dolayı da gluteal bölge ve sakrumda bası yarası gelişmişti. Bu yara tedavisi için ıslak serum fizyolojik 
pansuman ve topikal tedaviler ile toparlandı. Hastanın servise alındığının 7. günde ayağa kalkma ve 8. ve 
9. günde oksijen desteğiyle 2-3 adım atma başarıldı. Ancak hem istirahat hem de eforla dipnesi ve oksijen 
ihtiyacı devam ediyordu.  

Hastanın klinik ve laboratuvar bulgularının düzelmesi ancak günlük yaşam aktivitelerinde halen 
bağımsızlık kazanamamasına rağmen hastane ortamında kalmasının sakıncaları da göz önünde tutularak 
evde hastane ortamı yaratılarak taburcu olmasına karar verildi. Evde hastane yatağı, havalı yatak, walker 
desteği ve oksijen üretici aygıt temin edilerek ev ortamına geçildi. Ev ortamında hastaya solunum 
egzersizleri ve hareket sistemi fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına geçtim. Hastaya oksijen 
desteği ve walker yardımıyla ayakta durma, denge ve zamanla yürüme egzersizlerine başladım. Bu 
uygulamaları 2 saat aralıklarla tekrarladım. Bu dönemde hastamın en büyük şikayeti oturma ve ayakta 
durmada hipotansiyon ve taşikardi gelişmesi idi. Hastamın hem istirahat ve hem de egzersiz sırasında 
oksijen saturasyonu hem de kalp atım sayısı parmaktan puls-oksimetre ile ölçerek takip ettim. Egzersiz 
sırasında kalp atım sayısının submaksimal 120-130 arası olması ve oksijen saturasyonu %90ın üstünde 
olmasına dikkat ettim. 



 

3 
 

Zamanla ev ortamında istirahat halindeyken oksijen ihtiyacı gittikçe azaldı. Eve çıkışın 12-13. 
gününde önce gündüz oksijen ihtiyacı sonra gece oksijen ihtiyacı istirahat halindeyken kalmadı ve oksijen 
desteğinden ayrıldı. Şu anda 10 gündür oksijen desteği olmadan ayakta durma denge postur ve yürüme 
egzersizlerine aktif içinde günde 4-5 defa tekrarlayarak devam ediyor. Şu anda hasta evin içinde 150-200 
metre desteksiz yürüyebilecek duruma geldi günlük yaşam aktivitelerinde ise bağımsız durumda. Ancak 
efor sırasında nefes darlığı gerek solunumu gerekse kardiyak nedenlerle az da olsa devam etmektedir. Bu 
nedenle muhtemelen hastam hastanede yoğun bakım ünitesinde toplam bir buçuk ay gibi uzun süre yapması 
nedeniyle bu iyileşmenin de 2 ile 6 ay kadar sürebileceğini düşünüyorum. 

 
  Şimdi bunları niye anlattım?  

Şu anda dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran Corona virüse bağlı Covid-19 enfeksiyonu sadece bir 
üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu olmayıp, ACE reseptörleri aracıyla kan damarları yoluyla tüm organları 
özellikle merkezi sinir sistemi, kalp-damar sistemi, böbrekler, mide-bağırsak sistemi ve hareket sistemini 
etkileyen sistemik bir hastalık olarak görmek gerekir. Bunun dışında hastalığın şiddeti, hastanın yaşı, 
komorbid hastalıkların varlığı, hastanede kalış süresi, yoğun bakıma yatış, entübasyon yapılıp yapılmaması 
yeni bir çok etken hastanın morbidite ve mortalitesini etkilemektedir. 

Ayrıca hastalık etkin bir şekilde tedavi edilse bile, ilaçlar mı? bağışıklık sistemi mi? Eğer uzun 
süren bir hastalık süreci geçirmiş ise hastalığın; akciğer, kalp, karaciğer, böbrek, merkezi sinir sistemi ve 
hareket sistemine yaptığı hasarlar hastanın sağlık durumunda önemli bozulmalar meydana getirecektir. 
Hastalık süresince viral enfeksiyon, hastada koku, tat ve iştah duyusunun kaybı sonucu beslenme bozukluğu 
ve uzun süre hastanede yatmaktan dolayı kasların kullanılmaması neticesi iskelet kaslarının, solunum 
kaslarının zayıflaması hareket sisteminde tetrapareziye varacak hareket sistemi fonksiyon kaybı ve solunum 
yetersizliğine katkıda bulunmaktadır. 

Bunun dışında hastalığın ağır sistemik tutulumu sırasında virüsün vücutta yaratmış olduğu ağır 
klinik tablo hastada ölüm tehdidinin yarattığı; kaygı, korku, çaresizlik hissi, moral motivasyon bozukluğu, 
panik atak gibi olumsuz duyguların oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle yoğun bakım ünitesinden çıkan 
hastalar ve klinik tablonun ağırlığı nedeniyle hastam da olduğu gibi; bir daha ayağa kalkabilecek miyim? 
Oksijen desteğini bırakabilecek miyim? Yürüyebilecek miyim? Kendi işlerimi yapabilecek miyim? Eski 
işime dönebilecek miyim? Ne zaman rahat uyuyacağım? Ne zaman yemek yiyebileceğim? Ne zaman eski 
halime döneceğim? Sorularını sık sık sormaktadır. Bu da bize Covid-19 infeksiyonuna bağlı uzun süre 
yatan ve yoğun bakım ünitesine girip çıkan Corona virüs enfeksiyonu geçiren hastalarda; hem solunum, 
hem dolaşım, hem hareket sistem, hem de psikososyal olarak yoğun sorunlar çıkacağı ve bunların da 
rehabilitasyona ihtiyaç göstereceğini bize göstermektedir. 

Şimdi bu yaşadıklarımı anlatmamın nedeni; ben ve eşim Corona virüs hastalığını 3. ve 4. ağır 
biçimde geçirmiş kişiler ve FTR uzmanı olarak meslektaşlarımı bu salgın sırasında ve sonrasında ağır 
Corona virüs enfeksiyonu geçirmiş hastalarda yoğun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç 
duyulacağı gerçeğini anlatmak içindir. Hastalığı bizzat yaşayan bir kişi ve ailesinde bizzat takip eden 1 
uzman doktor olarak Corona virüs enfeksiyonu için düşüncelerimi sizinle paylaşıyorum: 

 
1. Corona virüs Covid-19 Enfeksiyonu; yakın temasla insandan insana ve her türlü enfekte 

materyalle ağız, boğaz, burun ve göz yolu ile bulaşabilen sadece bir üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu 
değil sistemik tutulum gösteren ve bunun sonucunda ağır morbidite ve mortaliteye sebep olan çok ağır bir 
viral enfeksiyon hastalığıdır (1,2). 
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2. Covid-19 enfeksiyonu ağır viral pnömoni ile akut solunum yetersizliği dışında ACE reseptörleri 
taşıyan başta kalp-damar sistemi olmak üzere damar yoluyla merkezi sinir sistemi, karaciğer, böbrekler, 
mide- barsak sistemi ve iskelet ve kalp kaslarını tutarak kişinin hayati fonksiyonları etkileyebilir (3,4). 

3. Covid-19 enfeksiyonu şu anda genel olarak basit bir ÜSYE halinden orta derecede bir ASYE 
şeklinde evde izolasyon ve tedavilerle %80 kontrol altına alınabilirken, %13.8 oranında ağır solunum 
yetersizliği, %6.1 oranında kritik seviyede solunum yetersizliği, septik şok ve/veya çoklu organ yetersizliği 
yaratacak kadar mortalitesi yüksek bir durum yaratmaktadır (5). Bu %20’lik ağır kesim hastanede tedavi 
gören kesim olarak, bu hastalarda gerek viral enfeksiyonun doku ve organlara zarar vermesi ve gerekse 
hastanede ve yoğun bakım ünitesinde yatmaya bağlı akut bir solunum yetersizliği ve kas kütlesi kaybı 
sonucu fiziksel fonksiyon yetersizliği neticesi hastalar bize özürlülük ve engellilik ile karşımıza gelecektir 
(6). 

4. Hastaların klinik bulguların ağırlık derecesi hastanın yaşı (65 yaş üstü), kalp, akciğer, böbrek, 
karaciğer hastalığı ve diyabet gibi öncesinde eşlik eden hastalıkların varlığı mortalite ve morbiditeyi 
etkilediği anlaşılmıştır (7). 

5. Hastanede yatarak tedavi gören riskli ve komorbid hastalarda; hastanede yatış süresi ve yoğun 
bakım ünitesinde tedavi görmesi ve bunun süresi, hasta hayatta kalıştaki özürlülük ve engellilik durumunu 
etkilemektedir (8). 

6. Covid-19 enfeksiyonuna bağlı ağır klinik bulgularla hastanede ve özellikle YBÜ’de uzun süre 
kalan hastalarda sadece solunum ve fiziksel fonksiyon özürlü ve engelliliği değil psikolojik ve mental 
sorunlar olarak kaygı, depresyon, deliryum, hafıza kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir (9,10). 

7. Covid-19 enfeksiyonu nedeni ile hastanede tedavi gören hastalarda sadece klinik ateş, öksürük, 
nefes darlığı ve laboratuvar bulgularına (CRP, kan sayımı, karaciğer enzimleri ve üre, kreatin) bakarak 
taburcu edilmesi ve iyileşen hasta olarak sunmak doğru değildir (6,11). Bu hastalara başta solunum sistemi 
olmak üzere kalp dolaşım sistemi, merkezi sinir sistemi, hareket sistemi ve psikososyal yönden 
değerlendirilmesi, buna göre kısa, orta ve uzun vadede bu sistemler yönünden başta FTR uzmanları, 
kardiyoloji ve psikiyatri uzmanları tarafından değerlendirmesi uygun olacaktır (6,11).  

8. Hastaların klinik ve laboratuvar bulgularına bakarak hastaneden hızla taburcu edilmeleri iki 
önemli tehlikeyi meydana getirebilir. Bunlardan birincisi; hastanın halen bulaştırıcı safhada olması nedeni 
ailenin yeterli izolasyon yapamaması durumunda (hangimizin evinde özel banyo, tuvalet ve mutfak durumu 
mevcut?) bütün ailenin ve temasta olan kişilerin enfekte olması tehlikesi. İkincisi ise hastanede ve yoğun 
bakım ünitesinde uzun süre kalan ve çıkan hastalarda solunum, kalp dolaşım, hareket sistemi ve merkezi 
sinir sistemi ve psikososyal yönden özürlü ve engelli çıkan hasta ile aile üyelerinin baş etme zorluğudur 
(6,11). 

9.15-20 günden uzun süre hastanede yatan ve özellikle YBÜ tedavisinde kalan hastalarda kısa, orta 
ve uzun vadeli bir rehabilitasyon tedavisi uygulanmasının hastanın sadece enfeksiyonu yenmesi dışında 
fonksiyonel olarak aktif olarak hayata dönmelerini sağlayabileceğini hastamın bu ağır enfeksiyon sonrası 
yapılan FTR uygulamalarına verdiği hızlı iyi gelişmelerden sonra söyleyebilirim (6,11). Daha önce SARS 
gibi ağır viral enfeksiyonu geçiren hastaların taburcu olduğunda kısmen fiziksel fonksiyon gösterenlerin ilk 
2 ay içinde en hızlı olmak üzere 6 ay boyunca düzelmenin devam ettiği gözlenmiştir (4). 

10. Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastalarda; 
  a. Akut ve erken dönem solunum rehabilitasyonu, yatak postür düzenlenmesi, pasif, aktif asistif ve 
aktif EHA egzersizleri 

b. Orta dönemde ayakta durma, denge, yürüme, günlük yaşam aktivitelerini aktif olarak yapma, 
beslenme ve psikososyal destek tedavileri 
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c. Uzun hareket sisteminin kuvvetini arttırmak için dirençli ve dayanıklılığını artırmak için aerobik 
egzersizler, beslenme ve psikososyal destek tedavileri, tekrar işe dönmek için iş ve meşguliyet tedavileri 
gerekebilir (6,12,13). 
 

Sonuç olarak; Covid-19 Corona virüs enfeksiyonu sadece bir ÜSYE veya ASYE enfeksiyonu 
değil sistemik tutulumu nedeni ile ağır bir morbidite ve mortalite yaratan bir hastalık olarak kabul 
edilmelidir. Bu hastaların %15-20 sinde solunum, kalp dolaşım, merkezi sinir sistemi, hareket sistemi ve 
psikososyal ağır özürlülük ve engellilik ortaya çıkabilir. Bu nedenle FTR uzmanlarının özellikle yatarak 
tedavi gören ağır hastalarda sadece solunum ve kardiyak değil hastaya bütüncül yaklaşımla kısa, orta ve 
uzun fizik tedavi ve rehabilitasyon protokolleri yapmak ve bu konuda Post Covid-19 özürlü ve engelli 
hastaların rehabilitasyonu için hazırlanması gerekir. 
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