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MET DEMİRHA
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YAŞAYAN İKİ O
. MUSTAFA KA
R
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RAHAN, AŞİL
P
ED
İST. HER İKİ U
SONRASI HAST
TENDO
ZMAN HEKİM
AYA VE HASTA
DE GEÇİRDİKLE N RÜPTÜRÜ
LIĞA BAKIŞ AÇ
Rİ RAHATSIZLI
ILARININ DEĞ
“SÖYLEDİKLER
K
İŞTİĞİNDE BİR
İMİ DİNLE AM
LE
ŞİYOR. BİR DE
A YAPTIKLARIM
I YAPMA!” NA
SİHATİNDE…

HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, TEDAVİ ETTİKLERİ
HASTALIKLAR KENDİ BAŞLARINA
GELİNCE HEKİMLER NE HİSSEDİYOR?
Hekimler hasta konumuna
düçtüklerinde neler yaç yor?
Alan nda uzman iki ortopedistle,
Prof. Dr. Mustafa Karahan ve
Prof. Dr. Mehmet Demirhan ile
yaçad klar ac -tatl açil tendon
rüptürü deneyimini konuçtuk. Ç kan
sonuç mu? Söylediklerimi dinle ama
yapt klar m yapma…
Açil tendon rüptürü geçirdiºiniz
o an, bir ortopedist olarak neler
hissettiniz ve ne düçündünüz?
Mustafa Karahan: O ilk an,
1 dakika ya sürdü ya sürmedi.
10-15 saniye standart bir hasta
tepkisi yaçad m, can m yand .
Ne olduºunu anlad m ve ne
yap lmas gerektiºini planlad m.
O noktada cerrahl k devreye girdi.
Hasta olmakla, doktor olmak
aras nda çöyle bir fark vard . Bu
yaçad º m n geri dönülebilir bir
durum olduºunun fark ndayd m.

Yine eski performans ma,
belirli komplikasyon riskleriyle
döneceºimi biliyordum. Üzüntü
ve kayg hiç yaçamad m.
Planlanm ç ameliyatlar m ve
hastalar m vard . Bu planlar m
iki iç günü erteleyebileceºimi
anlad m. Gçlerimi planlad m ve
ameliyathaneyi ayarlad m.
Mehmet Demirhan: Her açil
tendon kopmas nda, onu yaçayan n
hissettiºi gibi “tak” diye, tokmak
sesi gibi bir ses duyuyorsunuz. Ya
da silah sesine benzer. “Arkamdan
kim ateç etti?” diye dönüyorsunuz.
O s rada da yere düçüyorsunuz.
Yere düçtüºüm anda anlad m
olay n ne olduºunu. Gstanbul’daki
arkadaçlar m arad m. “Haz r olun,
beni ameliyat edeceksiniz!” dedim.
Ne yaparken açil tendonunuzu
kopard n z?
Mustafa Karahan: Oºlumla
bir pazar günü basketbol oynarken
yaçad m sorunu. San r m yedinci
dakikada falan...

Bu hastal º geçirdikten sonra
benzer durumlarda tedavi ettiºiniz
hastalar n za karç ve hastal º n
kendisine karç nas l bir davran ç ve
tutum deºiçikliºi yaçad n z?
Mehmet Demirhan: Aºr düzeyi
aç s ndan hakikaten ilk iki gün hareket
ettirmemek çok daha rahat ettiriyor.
Hastalar çok zorlad º m z düçünmeye
baçlad m. Glk iki gün hareketsizlik
daha da içe yarar diye düçünüyorum.
Asl nda hastalar ma söylediºim birçok
çeyi ben yapmad m. 10’uncu günde
tekrar ameliyat yapmaya baçlad m.
Ayakta durduºum için de iyileçme
sürecim gecikti. Normal çartlarda
üçüncü ay nda iyileçen hasta, benim
durumumda beçinci, alt nc ay nda
iyileçir pozisyona geliyor.
Mustafa Karahan: Üç önemli
fark oldu. Pazar günü rahats zl º

yaçad m ve ameliyat oldum.
Üç gün sonra çarçamba günü
10 saat çal çt m. Bu durumu
hastalar anlayam yor. Herkes
ayn rahats zl º yaç yor ama
farkl perspektiflerden konuya
bak yor. Literatür ve kiçisel
bilgileri hastan n önüne koyarak
anlatsan z da anlam yor. Panik
ve kayg yaç yor. Bu rahats zl º
geçirdikten sonra çok daha iyi
anlar oldum. Her birey sadece
geçirdiºi rahats zl kla deºil, diºer
korkular yla tedirginlikleriyle farkl
tepkiler verebiliyor. Gkinci nokta,
benim gibilerde bile; iyileçeceºimi,
tekrar basketbol oynayacaº m ve
sorun kalmayacaº n biliyorum. S f r
endiçe. Buna raºmen rüyamda bir
ay basketbol oynad º m gördüm.
Rahats zl º geçirdikten sonra
aºr kontrolü ile ilgili nas l bir
fark ndal k ve deºiçim yaçad n z?
Mehmet Demirhan: Hastalar n
tedavi protokolünü deºiçtirecek
çok ciddi bir çey yapmad m.

Prof. Dr. Mustafa Karahan

Prof. Dr. Mehmet Demirhan

Mehmet Demirhan: Geçen sene
Ramazan Bayram tatili baçlamadan
önce ailemi tatile götürmüçtüm.
Bodrum’da oºlumla beraber futbol
oynarken baç ma geldi.

Aşil tendon rüptürü
geçirdikten sonra her iki
hekiminde hastaya ve
hastalığa bakışı değişti.
Mustafa Karahan ve
Mehmet Demirhan
rehabilitasyon sürecinin
önemli olduğunu
söyleseler de, bu süreci
yaşamadan rahatsızlığı
atlattı.
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Mehmet Demirhan,
“Hasta olarak ameliyat
masasına yatmak ayrı
bir duygu. Ama sonuçta
güvendiğim bir ekibim
ve hastanem var. Orada
benim tek düşündüğüm
ameliyatın nasıl olacağı
değil, ameliyat sonrası
süreçti” diyor.

Ama aºr lar na biraz daha sayg
göstermem konusunda pozitif
yönde etkilendim.
Mustafa Karahan: Hastalara
benzer rahats zl klar sonras nda
verdiºimiz klasik aºr kesiciler çok
güçlüydü. Rahats zl º geçirdikten
sonra tek seferlik güçlü aºr
kesicilerin içe yaramad º n gördüm.
Daha düçük dozlarda ve kesik kesik
vermek gerekiyor. Ne verirsen ver,
o rahats zl º yaçayan hastay iki
saat ya da üç saat etkiliyor. Aray
s klaçt rmak gerekiyor. Eskiden
hastaya “Aºr n oldukça al” derdim,
çimdi kanser ilac verir ciddiyetle
“Gece 2’de uyanacaks n alacaks n,
4’te ve 6’da uyanacaks n ve
alacaks n” diyorum. Yüzde 95 ölçüde
ameliyat sonras yaçad º m aºr
sorunum bu yaklaç mla bitti.
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Bu rahats zl º geçirenleri siz
ameliyat ediyorsunuz. Peki, sizin
ameliyat n z kimler yapt ?
Mustafa Karahan: Prof.
Dr. Metin Türkmen, Prof. Dr.
Mehmet Demirtaç ve yetiçtirdiºim
öºrencilerim yapt . fakayla kar ç k
“Bana bir çey olursa, çocuklar ma
bakacaklar da burada” dedim. Son
derece rahatt m. Anestezistim,
her ameliyat mda kulland º m

arkadaç md . Hastalar m hangi
koçullarda ve nas l bir ekiple
ameliyat ediyorsam, ben de o
koçullarda ameliyat oldum.
Mehmet Demirhan: Hasta
olarak ameliyat masas na yatmak
ayr bir duygu. Ama sonuçta
güvendiºim bir ekibim ve hastanem
var. Orada benim tek düçündüºüm
ameliyat n nas l olacaº deºil,
ameliyat sonras süreçti. Ne
kadar sürede içe geri döneceºimi
ve içleri nas l planlayacaº m
düçünüyordum.
Ameliyat sonras hasta psikolojisini
nas l atlatt n z?
Mustafa Karahan: Çok
rahatt m. Ameliyattan üç saat
sonra eve gittim. Üç gün sonra
günde 10 saat çal çmaya baçlad m.
Rehabilitasyon eksik kald .
Fizyoterapistim çok çikâyetçidir.
Hâlâ da çikâyet eder. Gündüzleri
çal çt º m için fizyoterapistim
akçamlar eve geliyordu. Tabii eçim
birtak m ihtiyaçlar m karç lamama
yard m etti. O noktada etraf mdaki
ekip geniç olduºu için birtak m
güvencelerim vard .
Mehmet Demirhan: Çok rahat
ve güzel bir ameliyat geçirdim. Biraz
aºr m oldu. Saº olsun arkadaçlar
çok güzel bakt . Aileme haber
vermeden tek baç ma gelmiçtim.
Ameliyat sonras üç gün hastanede
yatt m. Sonras nda geri döndüm.
Siz hastalar n za nas l bir
iyileçtirme süreci öneriyorsunuz?
Mehmet Demirhan: Kendimden
örnek veriyorum. “Rehabilitasyon
süreci ve benzer çeyleri yapmazsan z,
rahats zl º n z çu kadar uzar” diyorum.
Bir hekimin, bir baçka hekimi
ameliyat etmesi de zor ve stresli
bir süreç. Birçok hekim arkadaç m
ameliyat ettim. Doktor-hasta
iliçkisinde genellikle komplikasyon
yaçan r. Doktor hastaland º nda
doktorluk yapmamal . En az ndan
böyle yapmad m. Bildiºim çeyleri

bile sordum ve doktor arkadaçlar m n
yapmas n istedim. Doktor
arkadaçlar m n tek dinlemediºim
tavsiyesi 10’uncu günde ameliyata
baçlamakt .
Mustafa Karahan: Doktorluk
kiçiye özgü bir meslek. Bunun
standard yok. Her hasta ve
ameliyat ayr bir macera. Gnsanlar
anlayacaks n, korkular n ve
endiçelerini paylaçacaks n. Ona göre
davran ç geliçtireceksin. Hastalar
çoºunlukla rehabilitasyondan
çikâyet eder. Rehabilitasyon
süreci hem zaman al r hem de
disiplin gerektirir. Ameliyat sonras
rehabilitasyon yapm yorum, aradan
alt ay geçiyor hâlâ ayaº m tutuk.
Rehabilitasyona gitmediºim için
“Ne yapt n z ayaº ma!” demiyorum.
Hastalar hem rehabilitasyona
gitmiyor hem de alt ay sonra
gelip “Ayaº m n hali ne doktor?”
diyebiliyor. Bu durum mesleºimizin
ince çizgilerinden biri.
Rehabilitasyon sürecini düzgün
geçirmiç olsayd n z, bugün
olduºunuzdan nas l bir fark n z
olurdu?
Mustafa Karahan: Kendimi
daha iyi hissederdim. Tam uykuya
dalmadan önce bütün defans
mekanizmalar indiºi anda bir çey
hissediyorsun. Gerginlik, tutukluk
gibi… Alt ayd r asl nda iyiyim,
basket oynayabilirim, s çrayabilirim.
Bu duygu art k yaçanan rahats zl kla
ilgili geri planda kalan çeyleri de silip
atmaktan geçiyor.
Mehmet Demirhan: Gyileçmesi
gereken bir doku var ve bunun
iyileçmesi bir süreç gerektiriyor.
Bu iyileçme sürecinde hastaya ve
aºr lar na sayg duymak gerekiyor.
Bazen için baç ndaysan z, sürecin
uzat labileceºini gördüm. Bu kiçinin
tercihine kal yor. As l önemli olan
içlerinden ekmek kazanan profesyonel
sporcular. Açil tendon yaralanmas
birçok profesyonel sporcunun spor
hayat n söndüren ve buna baºl olarak

da kiçiyi ciddi derecede psikolojik
olarak bitiren bir rahats zl k.
Rahats zl º geçirdikten sonra
iyileçme sürecinde sporla olan
iliçkiniz nas l etkilendi? Spor
yapmay b rakt n z m ya da
yaparken endiçe hissi oluçtu mu?
Mehmet Demirhan: Bir
sene geçti daha oynamad m.
Korkuyorum. O korkuyu daha
atabilmiç deºilim. Rahats zl º n
verdiºi psikolojik yan daha aº r
bas yor. Açil tendon rahats zl º yla
gelen hastalar ma bu rahats zl º
geçirdikten sonra kendimden
örnek vererek rahatlat yorum.
Ama henüz futbol oynamaya haz r
hissetmiyorum
Mustafa Karahan: Rüyamda
basketbol oynad º m görüyordum.
Gördüºüm rüyalar kayg ve endiçe
deºil, özlem rüyalar yd . Zevkle
basketbol oynuyordum. Tad
damaº mda kalm ç bir çekilde
basketbol oynuyordum. Hastalarda
korku geliçiyor. O hareketleri
yapm yorlar. “Hayatta yapmam”
diyenler oluyor. O noktada hastalar
çok derin kayg lar yaçayabiliyor. fu
anda basketbol oynayabilirim diye
düçünüyorum.

Mustafa Karahan, “Çok
rahattım. Ameliyattan
üç saat sonra eve gittim.
Üç gün sonra günde 10
saat çalışmaya başladım.
Rehabilitasyon eksik
kaldı. Fizyoterapistim
çok şikâyetçidir. Hâlâ da
şikâyet eder” diyor.

