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Söylediklerimi

yaptıklarımı

HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, TEDAVİ ETTİKLERİ 
HASTALIKLAR KENDİ BAŞLARINA 
GELİNCE HEKİMLER NE HİSSEDİYOR? 
Hekimler hasta konumuna 
dü tüklerinde neler ya Çyor? 
AlanÇnda uzman iki ortopedistle, 
Prof. Dr. Mustafa Karahan ve 
Prof. Dr. Mehmet Demirhan ile 
ya adÇklarÇ acÇ-tatlÇ a il tendon 
rüptürü deneyimini konu tuk. ÇÇkan 
sonuç mu? Söylediklerimi dinle ama 
yaptÇklarÇmÇ yapma…

A il tendon rüptürü geçirdi iniz 
o an, bir ortopedist olarak neler 
hissettiniz ve ne dü ündünüz?

Mustafa Karahan: O ilk an, 
1 dakika ya sürdü ya sürmedi. 
10-15 saniye standart bir hasta 
tepkisi ya adÇm, canÇm yandÇ. 
Ne oldu unu anladÇm ve ne 
yapÇlmasÇ gerekti ini planladÇm. 
O noktada cerrahlÇk devreye girdi. 
Hasta olmakla, doktor olmak 
arasÇnda öyle bir fark vardÇ. Bu 
ya adÇ ÇmÇn geri dönülebilir bir 
durum oldu unun farkÇndaydÇm. 

Yine eski performansÇma, 
belirli komplikasyon riskleriyle 
dönece imi biliyordum. Üzüntü 
ve kaygÇ hiç ya amadÇm. 
PlanlanmÇ  ameliyatlarÇm ve 
hastalarÇm vardÇ. Bu planlarÇmÇ 
iki i  günü erteleyebilece imi 
anladÇm. lerimi planladÇm ve 
ameliyathaneyi ayarladÇm.

Mehmet Demirhan: Her a il 
tendon kopmasÇnda, onu ya ayanÇn 
hissetti i gibi “tak” diye, tokmak 
sesi gibi bir ses duyuyorsunuz. Ya 
da silah sesine benzer. “Arkamdan 
kim ate  etti?” diye dönüyorsunuz. 
O sÇrada da yere dü üyorsunuz. 
Yere dü tü üm anda anladÇm 
olayÇn ne oldu unu. stanbul’daki 
arkada larÇmÇ aradÇm. “HazÇr olun, 
beni ameliyat edeceksiniz!” dedim. 

Ne yaparken a il tendonunuzu 
kopardÇnÇz?

Mustafa Karahan: O lumla 
bir pazar günü basketbol oynarken 
ya adÇm sorunu. SanÇrÇm yedinci 
dakikada falan...
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PROF. DR. MEHMET DEMİRHAN VE PROF. DR. MUSTAFA KARAHAN, AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ 

YAŞAYAN İKİ ORTOPEDİST. HER İKİ UZMAN HEKİM DE GEÇİRDİKLERİ RAHATSIZLIK 

SONRASI HASTAYA VE HASTALIĞA BAKIŞ AÇILARININ DEĞİŞTİĞİNDE BİRLEŞİYOR. BİR DE 

“SÖYLEDİKLERİMİ DİNLE AMA YAPTIKLARIMI YAPMA!” NASİHATİNDE…



Mehmet Demirhan: Geçen sene 
Ramazan BayramÇ tatili ba lamadan 
önce ailemi tatile götürmü tüm. 
Bodrum’da o lumla beraber futbol 
oynarken ba Çma geldi.

Bu hastalÇ Ç geçirdikten sonra 
benzer durumlarda tedavi etti iniz 
hastalarÇnÇza kar Ç ve hastalÇ Çn 
kendisine kar Ç nasÇl bir davranÇ  ve 
tutum de i ikli i ya adÇnÇz?

Mehmet Demirhan: A rÇ düzeyi 
açÇsÇndan hakikaten ilk iki gün hareket 
ettirmemek çok daha rahat ettiriyor. 
HastalarÇ çok zorladÇ ÇmÇzÇ dü ünmeye 
ba ladÇm. lk iki gün hareketsizlik 
daha da i e yarar diye dü ünüyorum. 
AslÇnda hastalarÇma söyledi im birçok 
eyi ben yapmadÇm. 10’uncu günde 

tekrar ameliyat yapmaya ba ladÇm. 
Ayakta durdu um için de iyile me 
sürecim gecikti. Normal artlarda 
üçüncü ayÇnda iyile en hasta, benim 
durumumda be inci, altÇncÇ ayÇnda 
iyile ir pozisyona geliyor.

Mustafa Karahan: Üç önemli 
farkÇ oldu. Pazar günü rahatsÇzlÇ Ç 

ya adÇm ve ameliyat oldum. 
Üç gün sonra çar amba günü 
10 saat çalÇ tÇm. Bu durumu 
hastalar anlayamÇyor. Herkes 
aynÇ rahatsÇzlÇ Ç ya Çyor ama 
farklÇ perspektiflerden konuya 
bakÇyor. Literatür ve ki isel 
bilgileri hastanÇn önüne koyarak 
anlatsanÇz da anlamÇyor. Panik 
ve kaygÇ ya Çyor. Bu rahatsÇzlÇ Ç 
geçirdikten sonra çok daha iyi 
anlar oldum. Her birey sadece 
geçirdi i rahatsÇzlÇkla de il, di er 
korkularÇyla tedirginlikleriyle farklÇ 
tepkiler verebiliyor. kinci nokta, 
benim gibilerde bile; iyile ece imi, 
tekrar basketbol oynayaca ÇmÇ ve 
sorun kalmayaca ÇnÇ biliyorum. SÇfÇr 
endi e. Buna ra men rüyamda bir 
ay basketbol oynadÇ ÇmÇ gördüm. 

RahatsÇzlÇ Ç geçirdikten sonra 
a rÇ kontrolü ile ilgili nasÇl bir 
farkÇndalÇk ve de i im ya adÇnÇz?

Mehmet Demirhan: HastalarÇn 
tedavi protokolünü de i tirecek 
çok ciddi bir ey yapmadÇm. 

Pr
of

. D
r. 

M
eh

m
et

 D
em

ir
ha

n

Pr
of

. D
r. 

M
us

ta
fa

 K
ar

ah
an

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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Ama a rÇlarÇna biraz daha saygÇ 
göstermem konusunda pozitif 
yönde etkilendim.

Mustafa Karahan: Hastalara 
benzer rahatsÇzlÇklar sonrasÇnda 
verdi imiz klasik a rÇ kesiciler çok 
güçlüydü. RahatsÇzlÇ Ç geçirdikten 
sonra tek seferlik güçlü a rÇ 
kesicilerin i e yaramadÇ ÇnÇ gördüm. 
Daha dü ük dozlarda ve kesik kesik 
vermek gerekiyor. Ne verirsen ver, 
o rahatsÇzlÇ Ç ya ayan hastayÇ iki 
saat ya da üç saat etkiliyor. ArayÇ 
sÇkla tÇrmak gerekiyor. Eskiden 
hastaya “A rÇn oldukça al” derdim, 

imdi kanser ilacÇ verir ciddiyetle 
“Gece 2’de uyanacaksÇn alacaksÇn, 
4’te ve 6’da uyanacaksÇn ve 
alacaksÇn” diyorum. Yüzde 95 ölçüde 
ameliyat sonrasÇ ya adÇ Çm a rÇ 
sorunum bu yakla Çmla bitti. 

Bu rahatsÇzlÇ Ç geçirenleri siz 
ameliyat ediyorsunuz. Peki, sizin 
ameliyatÇnÇzÇ kimler yaptÇ?

Mustafa Karahan: Prof. 
Dr. Metin Türkmen, Prof. Dr. 
Mehmet Demirta  ve yeti tirdi im 
ö rencilerim yaptÇ. akayla karÇ Çk 
“Bana bir ey olursa, çocuklarÇma 
bakacaklar da burada” dedim. Son 
derece rahattÇm. Anestezistim, 
her ameliyatÇmda kullandÇ Çm 

arkada ÇmdÇ. HastalarÇmÇ hangi 
ko ullarda ve nasÇl bir ekiple 
ameliyat ediyorsam, ben de o 
ko ullarda ameliyat oldum. 

Mehmet Demirhan: Hasta 
olarak ameliyat masasÇna yatmak 
ayrÇ bir duygu. Ama sonuçta 
güvendi im bir ekibim ve hastanem 
var. Orada benim tek dü ündü üm 
ameliyatÇn nasÇl olaca Ç de il, 
ameliyat sonrasÇ süreçti. Ne 
kadar sürede i e geri dönece imi 
ve i leri nasÇl planlayaca ÇmÇ 
dü ünüyordum. 

Ameliyat sonrasÇ hasta psikolojisini 
nasÇl atlattÇnÇz?

Mustafa Karahan: Çok 
rahattÇm. Ameliyattan üç saat 
sonra eve gittim. Üç gün sonra 
günde 10 saat çalÇ maya ba ladÇm. 
Rehabilitasyon eksik kaldÇ. 
Fizyoterapistim çok ikâyetçidir. 
Hâlâ da ikâyet eder. Gündüzleri 
çalÇ tÇ Çm için fizyoterapistim 
ak amlarÇ eve geliyordu. Tabii e im 
birtakÇm ihtiyaçlarÇmÇ kar Çlamama 
yardÇm etti. O noktada etrafÇmdaki 
ekip geni  oldu u için birtakÇm 
güvencelerim vardÇ. 

Mehmet Demirhan: Çok rahat 
ve güzel bir ameliyat geçirdim. Biraz 
a rÇm oldu. Sa  olsun arkada lar 
çok güzel baktÇ. Aileme haber 
vermeden tek ba Çma gelmi tim. 
Ameliyat sonrasÇ üç gün hastanede 
yattÇm. SonrasÇnda geri döndüm.

Siz hastalarÇnÇza nasÇl bir 
iyile tirme süreci öneriyorsunuz?

Mehmet Demirhan: Kendimden 
örnek veriyorum. “Rehabilitasyon 
süreci ve benzer eyleri yapmazsanÇz, 
rahatsÇzlÇ ÇnÇz u kadar uzar” diyorum. 
Bir hekimin, bir ba ka hekimi 
ameliyat etmesi de zor ve stresli 
bir süreç. Birçok hekim arkada ÇmÇ 
ameliyat ettim. Doktor-hasta 
ili kisinde genellikle komplikasyon 
ya anÇr. Doktor hastalandÇ Çnda 
doktorluk yapmamalÇ. En azÇndan 
böyle yapmadÇm. Bildi im eyleri 

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.



bile sordum ve doktor arkada larÇmÇn 
yapmasÇnÇ istedim. Doktor 
arkada larÇmÇn tek dinlemedi im 
tavsiyesi 10’uncu günde ameliyata 
ba lamaktÇ. 

Mustafa Karahan: Doktorluk 
ki iye özgü bir meslek. Bunun 
standardÇ yok. Her hasta ve 
ameliyat ayrÇ bir macera. nsanlarÇ 
anlayacaksÇn, korkularÇnÇ ve 
endi elerini payla acaksÇn. Ona göre 
davranÇ  geli tireceksin. Hastalar 
ço unlukla rehabilitasyondan 

ikâyet eder. Rehabilitasyon 
süreci hem zaman alÇr hem de 
disiplin gerektirir. Ameliyat sonrasÇ 
rehabilitasyon yapmÇyorum, aradan 
altÇ ay geçiyor hâlâ aya Çm tutuk. 
Rehabilitasyona gitmedi im için 
“Ne yaptÇnÇz aya Çma!” demiyorum. 
Hastalar hem rehabilitasyona 
gitmiyor hem de altÇ ay sonra 
gelip “Aya ÇmÇn hali ne doktor?” 
diyebiliyor. Bu durum mesle imizin 
ince çizgilerinden biri. 

Rehabilitasyon sürecini düzgün 
geçirmi  olsaydÇnÇz, bugün 
oldu unuzdan nasÇl bir farkÇnÇz 
olurdu?

Mustafa Karahan: Kendimi 
daha iyi hissederdim. Tam uykuya 
dalmadan önce bütün defans 
mekanizmalarÇ indi i anda bir ey 
hissediyorsun. Gerginlik, tutukluk 
gibi… AltÇ aydÇr aslÇnda iyiyim, 
basket oynayabilirim, sÇçrayabilirim. 
Bu duygu artÇk ya anan rahatsÇzlÇkla 
ilgili geri planda kalan eyleri de silip 
atmaktan geçiyor. 

Mehmet Demirhan: yile mesi 
gereken bir doku var ve bunun 
iyile mesi bir süreç gerektiriyor. 
Bu iyile me sürecinde hastaya ve 
a rÇlarÇna saygÇ duymak gerekiyor. 
Bazen i in ba ÇndaysanÇz, sürecin 
uzatÇlabilece ini gördüm. Bu ki inin 
tercihine kalÇyor. AsÇl önemli olan 
i lerinden ekmek kazanan profesyonel 
sporcular. A il tendon yaralanmasÇ 
birçok profesyonel sporcunun spor 
hayatÇnÇ söndüren ve buna ba lÇ olarak 

da ki iyi ciddi derecede psikolojik 
olarak bitiren bir rahatsÇzlÇk. 

RahatsÇzlÇ Ç geçirdikten sonra 
iyile me sürecinde sporla olan 
ili kiniz nasÇl etkilendi? Spor 
yapmayÇ bÇraktÇnÇz mÇ ya da 
yaparken endi e hissi olu tu mu?

Mehmet Demirhan: Bir 
sene geçti daha oynamadÇm. 
Korkuyorum. O korkuyu daha 
atabilmi  de ilim. RahatsÇzlÇ Çn 
verdi i psikolojik yanÇ daha a Çr 
basÇyor. A il tendon rahatsÇzlÇ Çyla 
gelen hastalarÇma bu rahatsÇzlÇ Ç 
geçirdikten sonra kendimden 
örnek vererek rahatlatÇyorum. 
Ama henüz futbol oynamaya hazÇr 
hissetmiyorum

Mustafa Karahan: Rüyamda 
basketbol oynadÇ ÇmÇ görüyordum. 
Gördü üm rüyalar kaygÇ ve endi e 
de il, özlem rüyalarÇydÇ. Zevkle 
basketbol oynuyordum. TadÇ 
dama Çmda kalmÇ  bir ekilde 
basketbol oynuyordum. Hastalarda 
korku geli iyor. O hareketleri 
yapmÇyorlar. “Hayatta yapmam” 
diyenler oluyor. O noktada hastalar 
çok derin kaygÇlar ya ayabiliyor. u 
anda basketbol oynayabilirim diye 
dü ünüyorum. 

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.


