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Yeni korona virüsü (SARS-CoV-2, COVİD 19) Aralık 2019 ayında ilk kez görüldüğü 

Çin görülmesi ile birlikte 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

küresel salgın ilan edildi. Kişiden kişiye virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla 

bulaşmakta ancak kimlerinin neden daha kötü etkilediği henüz tam olarak 
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Kalp hastası olmak korona virüsüne yakalanma riskini arttırmıyor. Ancak bazı kalp hastaları 
koronavirüsünün etkilerinden sağlıklı kişilere göre daha fazla etkilenebilir. Neden kalp 
hastaları daha çok etkileniyor sorusunun cevabı net değil.  Ancak virüsün akciğerleri 
etkilerken kalbin iş yükünü de arttırdığı düşünülüyor. Ayrıca kalp fonksiyonları azalmış 
kişilerin bağışıklığının da etkilenmiş olduğu da söyleniyor.  Bu sebeple bu hastalarda daha 
ciddi ve daha uzun süreli izolasyon gerekir.  

Kronik kalp hastalığı demek uzun zaman boyunca devam eden, bazen yaşam boyunca 
düzelme göstermeyen ve devamlı ilaç tedavisi ve doktor kontrolü gerektiren hastalıklardır.  
Örneğin, 10 yıl önce kalp kası enfeksiyonu geçirdiniz, kalıcı hasar kalmadı ve ilaç tedavisi 
almıyorsanız kronik kalp hastası değilsinizdir. Ya da hafif kalp kapak hastalığınız varsa ve 
günlük hayatınızı etkilemiyor ise kronik kalp hastası değilsinizdir. 

Öte yandan aşağıda sıralanan hastalıklara sahip bireyler hem kronik kalp hastasıdır hem de 
korona virüs yan etkileri açısından yüksek risk altındadırlar. 

Bu hastalar;

   1. Hipertansiyonu olanlar
   2. Kalp yetmezliği olanlar 
   3. Kalp nakili hastaları
   4. Hamile olan ciddi kalp hastaları
   5. Akciğer damar basıncı yüksek olanlar
   6. Orta-ciddi düzeyde kalp kapak hastalığı olanlar
   7. Ciddi doğuştan kalp hastalığı olanlar 
   8. 8.Günlük hayatını etkileyen veya sık dilaltı ilaç almayı gerektiren göğüs ağrısı olanlar 
   9. Günlük hayatını etkileyen şikayetlere neden olan kalp yetmezliği olanlar veya son 1 yıl 
       içinde kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatmış olanlar
10. Ciddi kalp kapak hastalığı olanlar. Kapak hastalığına bağlı sık şikayeti olanlar, ilaçlara 
       rağmen şikayeti olanlar ve kapak ameliyatı bekleyenler bu gruptadır. Kalp üfürümü sizi 
       yüksek risk grubuna sokmaz. Keza, hafif kapak darlıkları veya yetmezlikleri de ciddi risk 
       grubunda değildir. 
11. Son 3 ay içinde açık kalp ameliyatı geçirmiş olanlar

Yüksek risk grubuna girmeyen kalp hastaları (geçirilmiş kalp krizi öyküsü olanlar, stentliler, 
bypass olanlar ve basit doğumsal kalp hastalığı olanlar) da korona virüsüne yakalandıkları 
takdirde, normal sağlıklı bireylere göre, hastalık seyri daha kötü olabilmektedir. 

Tüm kalp hastalarının korona virüsüne yakalanma riski aynı 
mıdır? Yakalanırsa hangi hastalarda daha kötü seyredebilir? 
Kronik hastalığı olanlardan kimler kast ediliyor? 

Doç. Dr. Nihan Turhan Çağlar
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Doç. Dr. Berkay Ekici

Korona virüs enfeksiyonunun yol açtığı hastalık, temel olarak kalp hastalığı mevcut olsun 
olmasın öksürük, ateş, yorgunluk ve ağırlaştığı durumlarda nefes darlığı gibi belirtiler 
göstermektedir. Bununla birlikte kalp ritim bozukluğu olanlarda çarpıntı ve nefes darlığı 
hatta bazen bayılma nöbeti ön planda olabilir. Yine kalbi besleyen damarlarda hastalığı 
olanlar ile daha önce stent veya bypass operasyonu geçirmiş olanlarda enfeksiyonun yol 
açtığı genel vücut stresine bağlı olarak göğüs ağrısı gelişebilir. Yine kalp yetmezliği olanlarda 
enfeksiyon çok ağırlaşamadan da nefes darlığı başlıca belirti olarak görülebilmektedir. 
Dikkat edilmesi gereken nokta ise kalp hastaları herhangi sıradışı bir belirti hissettiklerinde 
hekimleriyle temasa geçmeli ve şikayetlerini iletmelidirler.

Kalp hastalığım var. Korona belirtileri bende diğerlerinden 
farklı mı olur?

Uzm. Dr. Onur Taşar

Son günlerde tüm Dünya’yı etkileyen Korona virüs pandemisinde hipertansiyon ve 
tedavisinde kullanılan ilaçlar medyada ve bilimsel platformlarda sıkça tartışılmaktadır. 
Bu kapsamda bazı tansiyon ilaçlarının (ACEİ ve ARB türü) kullanımının bu enfeksiyona 
yatkınlık yapabileceği ve enfeksiyonun şiddetini arttırabileceği konusunda birtakım 
tartışmalar vardır. Bunların büyük çoğunluğu hayvan deneylerine dayanmakta olup, 
büyük çaplı çalışmalarda ispatlanmış bir durum şu an için yoktur. Bu sebepledir ki, Avrupa 
ve Amerika Kardiyoloji Dernekleri bu ilaçların, hipertansiyon ve kalp yetersizliğindeki 
kanıtlanmış ölüm azaltıcı etkileri olması sebebi ile devamını veya endikasyon dahilinde 
gerekliyse başlanmasını önermektedir. Ayrıca, kanıta dayalı olmayan görüşlere dayanarak 
bu tür önemli ilaçların kesilmesinin birtakım hayati sorunlara sebebiyet verebileceğini de 
belirtmişlerdir. Bu sebeple halihazırda kullanmakta olduğunuz tansiyon ilaçlarınıza devam 
etmenizi ve hekiminizle bu konuda irtibatlı olmanızı öneririm.

Hipertansiyonum var, günde 4 ilaç kullanıyorum. 
İnternette bazı tansiyon ilaçlarının korona hastalarında 
kullanmama gerekiyor deniyor? Bu ilaçlar hangileridir? 
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Kolesterol ilacı kullanmanın korona virüs enfeksiyonuna yakalanma veya hastalığın seyri 
ile ilgili ispatlanmış olumlu veya olumsuz bir etkisi yoktur. Yani, bu ilaçları kullanmanız 
hastalığa yakalanma riskinizi artırmaz veya azaltmaz. Ayrıca, hastalığın seyri ve ağırlığının 
da bu ilaçların kullanımıyla ilgili bir ilişkisi gösterilmemiştir.

Bununla birlikte, kolesterol ilaçları kalp-damar hastalıklarının riskini azalttığı ispatlanmış 
önemli ilaçlardır. Kolesterol ilacı kullanımı birçok bireyde, damar sertliği gelişimini, kalp 
krizi ve inme riskini belirgin derecede azaltır. Salgın hastalık dönemlerinde hastanelere 
gidilmesi, salgın hastalığı olmamasına rağmen hastaneye başvuran diğer bireylerin de 
bu hastalığa yakalanma riskini artırır. Damar sertliği riski olan ve normalde de kolesterol 
düşürücü ilaçları kullanması gereken hastaların, bu ilaçları bırakmaları hastalarda kalp 
krizi ve inme gibi hayati risk oluşturabilecek istenmeyen olayların gelişme riskini artırır. 
Bu hastalıklar direkt olarak hayati risk oluşturmakla birlikte, hastaların bu hastalıklar 
nedeniyle salgın döneminde hastanelere başvurmak zorunda kalması, hastaların enfekte 
olmasına yol açabilir.

Kolesterol ilacı kullanmanın korona virüs hastalığına karşı 
olumlu veya olumsuz etkileri var mı? 
İlacı kullanmak hastalıktan korur mu veya hastalığa 
yakalanmayı kolaylaştırır mı?

Doç. Dr. Emre Çağlar Çağlayan

Diyabetik hastalarda korona enfeksiyonuna yakalanma riski genel popülasyona göre 
benzer iken özellikle eşlik eden hipertansiyon, kalp, böbrek ve akciğer hastalığı varlığında 
enfeksiyon daha ağır seyredebilir. Ayrıca bu enfeksiyon kan şeker düzeylerinde bozulmalara 
da yol açabilir. Herhangi bir hastalığı olmayan bireylerde olduğu gibi diyabetik hastalarda 
da esas olan virüsten korunmaktır. Bu nedenle salgın için dikkat edilmesi gereken hijyen, 
sosyal mesafenin korunması, gerekmedikçe dışarı çıkmama, dengeli beslenme ve düzenli 
uyku gibi genel öneriler diyabetik hastalar için de geçerlidir. Bunların dışında diyabetik 
hastaların rutin kontrol veya aciliyeti olmayan şikayetleri için hastanelere başvurmamaları 
önemlidir. 

Kan şekerlerini normal düzeylerde tutmak için diyete dikkat edilmesi, evin içinde dahi 
olsa hareketli olmak, adım sayısını arttırmak, kilo kontrolü ve evde sık kan şeker ölçümleri 
önerilmektedir. Kan şeker düzeylerindeki bozulmalarda mümkünse takip eden hekim 
veya diyabet hemşiresi ile telefonla iletişime geçilmesi tercih edilirken acil durumlarda 
veya genel durumun bozulduğu ciddi kan şeker yükselmeleri durumunda hastaneye 
başvurulması gereklidir. 

Şeker hastalığı olanlar için uyarılarınız ve önerileriniz 
nelerdir?

Doç. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
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Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi korona enfeksiyonunun da kalp yetersizliğini kötüleştirme 
potansiyeli mevcuttur. Tersi de doğrudur. Yani kalp yetersizliğine sahip hastalarda da 
koronaya yakalanmak olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bunun yanında kalp yetmezliği 
nedeniyle almakta olduğunuz ilaçlara doktorunuz akisini söylemedikçe devam etmeniz 
gerekmektedir. Henüz dünyada kalp yetmezliği ilaçlarını kesmeyi önerecek bir bilgi 
bulunmamaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.  Aksine ilaçlarınızı kestiğiniz takdirde 
kalp yetmezliğiniz kötüleşebilir ve daha olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. 

Her enfeksiyonda olduğu gibi koronada da bol su içmek önerilmektedir. Ancak, kalp 
yetmezliği olan hastalar bu konuda dikkat etmelidirler. Vücuda alınan fazla su kalbin 
pompa fonksiyonunu zorlarsa fazla su vücuttan atılamayıp birikim yaparak hastayı 
zorlayabilir. Günde 2 litre sıvı tüketebilirsiniz. Her gün sabah aç karna tarıya çıkarak kilo 
takibi yapabilirsiniz. Kilo alımı oluyorsa fazla su alımını kısıtlayabilir, doktorunuza bilgi 
verebilirsiniz. Doktorunuz bu durumda bazı ilaçlarınızın dozunu arttırıp azaltma önerebilir. 

Kalp yetmezliği hastasıyım. Çok ilaç kullanıyorum. 
Bu ilaçlar virüse karşı beni zayıf bırakır mı?
Bazılarını kessem olur mu?

Doç. Dr. Tarık Kıvrak

Önceden kalp operasyonu öyküsü olan kişiler, kalp yetmezliği gibi kalbin kasılma kusuru 
yoksa, devamlı ilaç kullanımı yoksa, ek bir sağlık sorunu olmadığı sürece normal bağışıklık 
sistemine sahiptirler. Dolayısıyla bu kişilerde korona virüse yakalanma riski artmıyor ve 
hastalığın kötü seyretmesi açısından herkesten farklı risk taşımıyorlar.  

Korona virüs için risk teşkil eden bir hastalığın olmaması ya da riskli yaş grubunda 
bulunmamasına rağmen kimi kişilerin neden bu hastalığı ağır atlattığı sorusu da, henüz 
tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Bu konuda genetik çeşitliliğin rol oynama ihtimali öne 
sürülse de çalışmalar ve araştırmalar sürmektedir.

40 yaşındayım ve çocuklukta kalp ameliyatı geçirdim. 
Şu an hiç kalp problemim yok ve ilaç kullanma 
gerekmiyormuş. Gençlerde de ölüm riski varmış?
Ne yapmalıyım?

Uzm. Dr. Tuncay Güzel
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Kalbe herhangi bir zamanda stent takılmış olması enfeksiyon riskinizi veya enfeksiyona 
yatkınlığınızı artırmaz. Kalbe stent takılmış olması veya kalp hastalığınızın bulunması 
korona virüs enfeksiyonuna yakalanma riskini artırdığına yönelik bilimsel bir kanıt yoktur. 
Ancak herhangi bir zamanda geçirmiş olduğunuz kalp krizi veya tıkayıcı kalp damar 
hastalığına yakalanmış olmanız ile korona virüs enfeksiyonu ciddiyeti arasında ilişki vardır. 

Kalp yetersizliği, geçirilmiş kalp krizi ve tıkayıcı kalp damar hastalığı bulunan hastalarda 
korona virüs enfeksiyonu ciddi akciğer enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Bunun yanında 
yaşlı ve kalp damar hastalığı bulunanlarda ölüm oranı daha yüksektir. Bu nedenle kalp 
rahatsızlığı olan ve geçirilmiş kalp damar tıkanıklığı olan herkes, korona virüs enfeksiyonunu 
daha şiddetli geçirebildikleri için yüksek riskli grup olarak kabul edilir. İlacınızı durdurmak 
veya değiştirmek çok tehlikeli olabilir ve durumunuzu daha da kötüleştirebilir. Bu ilaçlar 
kalp yetmezliği ve kalp krizini veya inmeyi önlemek için yüksek tansiyonu kontrol etmeye 
yöneliktir. Tedavinizde bir sağlık uzmanı tarafından önerilmeyen herhangi bir değişiklik sizi 
kalp rahatsızlığınızın alevlenmesi riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

2 yıl önce kalbime stent takıldı. İlaçlarımı kullanıyorum. 
Ek şikayetim yok. Virüse yakalanma riskim yüksek mi? 
Yakalanırsam daha kötü mü seyreder?

Uzm. Dr. Gülay Gök

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili bilgilerimiz, artan vaka sayısı ile birlikte 
artış göstermektedir. Bu bağlamda tüm dünya verileri incelendiğinde, virüsün “epitel” 
dediğimiz damar iç yüzeyini örten yapıya da zarar verebildiği gözlenmiştir. Bu yapının 
hasarlanması neticesinde pıhtılaşma hücreleri hasarlı bölgeyi kapatmaya çalışmaktadır. 

Zarar gören bu “epiteliyal” dokunun nerede olduğuna göre çeşitli klinik sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Kalp damarlarında meydana gelmesi durumunda damarın tıkanmasına neden 
olarak kalp krizine yol açabilmektedir. Ayrıca virüsün kalp kasına ve/veya kalbi saran zarına 
hasar verebildiği de bazı vakalarda bildirilmiştir. Bu durumlar genel olarak virüse yakalanan 
hastaların az bir kısmında görülmekle birlikte gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Kalp hastalığım yok. Ancak Koronaya yakalanan bazı 
hastalarda kalp hastalığı gelişebiliyormuş? 
Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Dr. Öğr. Üyesi Özgen Şafak
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Korona virüsü vücuda girdikten sonra öncelikli hedefi akciğerler olmakla birlikte iltihabi 
durum ve yol açtığı oksijen azlığına bağlı olarak kalp, böbrek, beyin ve karaciğer gibi diğer 
organları da etkileyebilmektedir. 

Kalpte ortaya çıkan hasar ya doğrudan kalp damarlarının (kalp krizi) ya da kalp kasının 
etkilenmesi (miyokardit, kalp yetmezliği) olmaktadır. Bu durumlar dışında da korona 
enfeksiyonuna bağlı kalpte hasar oluşabilir.  Kalpte kalp krizi dışında hasarı gösteren kandaki 
troponin (normalde kanda çok düşük düzeyde bulunan ve kası liflerine özgü bir protein) 
yüksekliğinin, hastanede yatan koronalı hastalarda hastalığın daha ağır seyir etmesi 
ve hatta ölüm riskinin daha yüksek olmasının da göstergesi olduğu tespit edilmiştir. Bu 
pandeminin başından beri dile getirilen ve unutulmaması gereken önemli konu, önceden 
kronik kalp hastalığı olan tüm yaş gruplarında (troponin düzeyi ister yüksek ister normal 
kalsın) korona virüs enfeksiyonuna yakalandıklarında hastalık daha ciddi seyir etmektedir. 
Çin’in Wuhan kentinde Mart 2020 tarihinde bildirilen bir çalışmada, daha öncesinde hiç kalp 
damar hastalığı olmayan ancak korona enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılanlarda 
kanda troponin düzeyi yüksek ise ölüm oranı %7,6 buna karşın önceden kalp ve damar 
hastalığı olup ancak troponin düzeyi normal olanlarda ölüm %13,3 olarak rapor edilmiştir. 

Biz hekimler bir yandan hastalarımızın tedavisine yoğunlaşırken güncel klinik araştırma 
sonuçlarını da yakından takip etmek durumundayız. Enfeksiyon tamamen iyileştikten sonra 
söz konusu kalpte hasarı da tamamen iyileşir mi? sorunun cevabı hâlihazırda belli değildir. 

Koronaya yakalananlarda ve hastaneye yatırılanlarda 
akciğerler dışında kalp de de zarar görülür mü?
Kalpte kalıcı hasarı bırakır mı?

Prof. Dr. Mehdi Zoghi

Korona virüs enfeksiyonuna yakalanma riski tüm bireyler için aynıdır. Ritim bozukluğunuzun 
olması, virüse yakalanma riskinizi, başkalarından daha fazla arttırmaz. Ancak, bilinen kalp 
ritim bozukluğu olanlarda, enfeksiyon daha ağır seyredebilir ve aritmilerin derecesi artabilir.  
Ritim bozukluğu için kullanmakta olduğunuz ilacı bırakmak veya değiştirmek çok tehlikeli 
olabilir ve durumunuzu daha da kötüleştirebilir. Öte yandan, korona virüs tedavisinde 
kullanılan ilaçların da ritim bozukluğuna yol açma riski bulunmaktadır ve bu riskin, bilinen 
kalp ritim bozukluğu olan kişilerde daha belirgin olabileceği düşünülmekle beraber, bunu 
doğrulayabilecek yeterli kanıt şu an için mevcut değildir. Ritim bozukluğu nedeniyle 
halihazırda ilaç almakta olan hastalarda, korona enfeksiyonuna yakalandıklarında tedavide 
kullanılacak ilaçların başlanma kararı sorumlu hekim tarafından ve tedavinin yararına karşı 
risk hesaplaması yapılarak verilecektir. 

Kalpte ritim bozukluğum var. Günde sabah akşam yarım 
ilaç kullanıyorum Arttığı zaman doktorum bir yarım daha 
alabilirsin demişti. Mitral kapakta hafi kaçak var denmişti ve 
bu ay eko çektirmem gerekiyordu. Sizden durumun hakkında 
bilgi alabilir miyim?

Prof. Dr. Mesut Demir
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Kalp kapak değişimi, ritim bozukluları veya başka sebeplerden dolayı kan sulandırıcı olarak 
kumadin kullanan hastaların tahlil yaptırmaları ve buna göre kumadin dozu ayarlanmalıdır. 
Bu sıkıntılı günlerde tahlil için hastaneye gitmek istemeyen hastalar muhakkak doktorlarına 
danışmalıdır. Bu konuda hastanın doktoru eğer bundan önceki takiplerde tahlil sonuçları 
düzgün seyretmişse tahlil süresini uzatabilir. Bu konuda hastalar korkularından dolayı 
kendi başlarına karar vermemelidirler. Aksi takdirde çok ciddi problemler yaşayabilirler.
         
Hastaneye gelinmesi gerekli zamanlarda mümkün ise özel araç kullanılması, toplu ulaşım 
araçlarından kaçınılması önerilir. Sosyal mesafe korunmalı, el hijyenine dikkat edilmeli, 
maske kullanılmalıdır.

Daha önce takibinizi yaptırdığınız hastane şehrin pandemi hastanesi olmuşsa; sabah erken 
saatlerde kan vererek hastanede beklemeden, doktorunuza telefonla kan sonucunuzu 
bildirerek ayarlama yapılması sağlanabilir. Yine ilçede yaşıyorsanız bulunduğunuz ilçenin 
hastanesinde tahlil yaptırarak sonucu doktorunuza bildirebilirsiniz.

Kalp kapak hastalığım var ve kumadin kullanıyorum. 
Her ay kan testi yapmam gerekiyor. 
Bunun için hastaneye başvurayım mı?

Uzm. Dr. Selvi Öztaş Coşar

Kalp hastalarının tedavisinde uzun yıllardır kullanımda olan kalp pillerinin oluşturacağı risk 
daha çok takılı olan pil çeşidine ve neden takıldığıyla ilişkili olduğunu belirtmek gerekir. Direk 
kalp pili olanların risklerinin arttığını belirten kayıtlar henüz bulunmasa da ön görülebilen 
risk pil ihtiyacı doğuran nedenlerdir. Örneğin kalp yetersizliği nedeniyle pil takılmış hasta 
ile sadece kalp atımında bozukluk saptanması nedeniyle pil takılmış hastanın riski arasında 
farklılık gösterebilir. Özellikle bu pandemi döneminde hastaların hastaneye gitmelerini 
gerektiren şikayetleri olmadığı sürece kontrollerini daha uygun zamana ertelemeleri 
önerilmektedir. Birçok pilde pil ömrünü gösteren iki eşik vardır. Birincisi acil olmayan 
zamanda pil değişimi göstergesi, ikincisi de artık pil ömrünün sonuna geldiği acil olarak 
değişim gerektiren eşiktir. 

Pandemi süresi boyunca Amerika Kalp Cemiyeti tarafından tamamen pil bağımlı hastalarda 
birinci eşik, pil bağımlı olmayan hastalarda ikinci eşiğe kadar batarya değişimlerinin 
bekletilmesi önerilmektedir. Bu noktada rutin kontrollerinizi hastalık bir nebze daha 
kontrol altına alınana kadar sizde pil kaynaklı olduğunu düşündüğünüz şikayetler olmadığı 
sürece erteleyebilirsiniz. Kontroller kablosuz aletler ile cilt üzerinden yapıldığı ve hastalık 
damlacık yoluyla hava yollarıyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle pilinizin enfeksiyon 
kapması beklenmemektedir.

Kalp pilim var. Sadece tansiyon ilacı kullanıyorum. 
Son kontrole gittiğimde hala pilim ömrü olduğunu 
söylediler. Bu günlerde aniden bitersen çok endişeliyim. 
Pilimi kontrol ettireyim mi? Pil hastaların koronaya 
yakalanma riski nedir? 

Uzm. Dr. Eyüp Özkan 
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Bağışıklık sistemi zayıf ya da organ nakli gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaç 
kullananlarda viral enfeksiyonlara yatkınlığın daha fazla olduğu ve hastalıkların daha ağır 
seyrettiği bilinmektedir. Bu nedenle nakil hastalarımızın biraz daha fazla tedirgin olmaları 
doğaldır. Öte yandan hali hazırda kalp nakli geçirmiş hastaların korona virüs enfeksiyonuna 
yakalanma riskinin sağlıklı bireylere göre daha fazla ya da daha az olduğuna dair elimizde 
henüz bir veri yoktur. 

Nakil hastaları kullandıkları ilaçları kesinlikle kesmemelidirler. Organ reddi gibi daha büyük 
sorunlara yol açabilirler, ki bu durumun çözümü çok daha zordur. Enfeksiyona yakalanan 
nakil hastalarında bağışıklığı etkileyen ilaçların dozlarında hafif azaltma yapılabilse de 
genelde devam edilmektedir. 

Şimdilik hastalığa yakalanan sadece 2 kalp nakli hastasının verilerine sahibiz. Çin’in 
Wuhan şehrindeki salgında korona virüs enfeksiyonuna yakalanan bu 2 hastadan biri 
hastalığı hafif atlatmış, diğerinde ise korona enfeksiyonu ağır seyretmiş ve uzun süreli 
hastane yatışı gerekmiştir. Sevindirici olan, her iki hasta da iyileşmeyi başarmıştır. Hastalık 
süresince hastaların kalbinde herhangi bir olumsuzluk izlenmemiştir. Hastalığı sorunsuz 
atlatmalarında bağışıklığı baskılayan ilaç kullanmalarının rolü olduğu bile ileri sürülmüştür. 
Çünkü korona enfeksiyonunun tedavi protokollerinde de bağışıklığı etkileyen benzer 
ilaçlar kullanılmaktadır. Hastalığın seyir şekli ve bulguları ise nakil olmayanlardan farklı 
olmamıştır. Dolayısı ile nakil hastaları topluma yönelik genel tavsiyelere uymalıdır, ilave 
tedbirlere gerek yoktur.

Kalp nakli oldum. Bağışıklık sistemimi etkileyen ilaçlar 
kullandığımı öğrendim. Kesmem gerekiyor mu? 
Korona virüsüne yakalanma riski çok mu yüksek?

Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş
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Anneniz, 65 yaşın üzerinde ve kronik kalp hastalığı olduğu için hastalıktan koruma 
hususunda özellikle dikkatli olun. Her gün evden ayrıldığınız için ve dışarıda kimin bulaşıcı 
olup olmadığı belirsiz olduğu için virüsü eve getirme ihtimaliniz ne yazık ki mümkündür. 
Ayrıca, siz de şikayet olmadan virüse yakalanmış olabileceğinizi her zaman aklınızda 
tutarak tedbirli davranmalısınız. Ne yazık ki, 65 yaşın üzerindeki kişilerin başkalarından izole 
tutulması, ölümleri ve uzun süreli hastane bakımına duyulan ihtiyacı azaltmanın en etkili 
yolu olarak görülmektedir. Bu yüzden, ilk olarak evinizi annenizden ayırmanızı öneririm. 
Ancak annenizin kendisini çok yalnız hissetmemesi için, bilmiyorsa annenize öncelikle 
cep telefonunda görüntülü aramayı nasıl kullanacağını öğretin ve düzenli olarak irtibatta 
kalmaya çalışın. Eğer annenizden ayrı bir yerde yaşama olanağınız mevcut değilse: Annenizle 
odanızı ayırın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Kıyafetlerinizi eve dönünce hemen 60-90 
derece arasında yıkayın. Evinizi mutlaka günde en az 3 sefer havalandırın. Annenizi korumak 
için siz dışarda olduğunuz süre zarfında maske takın. Evinizdeki sık dokunulan eşyaları sabun, su 
ve uygun yüzeylerde dezenfektan kullanarak düzenli olarak temizleyin. El ve mutfak havluları 
gibi ortak kullanılan eşyaları ayrı kullanın ve günlük olarak değiştirin. Eve geldiğinizde mümkün 
olduğu kadar annenizden en az üç adım (iki metre) uzakta durun.

Anneme geçen yıl kalp kapağıma stent takılmış idi.
Kendisi 78 yaşındadır. Evden çıkmıyor. Kalp ilaçlarını 
aynen devam ediyoruz. Ben her gün işe gidip geliyorum.  
Gündüzleri kız kardeşim ona bakıyor. 
Annemi evde ayrı bir odaya almamız gerekiyor mu? 

Uzm. Dr. Çağlar Özmen

Çoğu insan korona virüsü hafif şikayetler ile atlatıp tamamen iyileşmektedir. Yalnız bazı 
kronik hastalıklarınız varsa ve korona virüse yakalanırsanız, hastalık sizde daha ciddi 
seyredebilir, bu durumların başında da kalp hastalıkları gelmektedir. 

Verilerin daha doğru yorumlanması açısından bazı konulara değinmek gerekmektedir. 
Vereceğimiz veriler şikayeti olup ve hastaneye başvuran hastalar üzerinden yapıldığı için, 
şikayeti olmadan geçiren yada hafif şikayeti olup hastaneye başvurmayan ya da tespit 
edilmeyen vakalar alınmadığından, ölüm oranları olgu ölüm oranı olarak hesaplanmakta 
ve enfeksiyonun gerçek ölüm hızından daha yüksek hesaplanmaktadır. Olgu ölüm oranları 
ülkelerin test yapma kapasitesi, nüfusun ortalama yaşı, sağlık sisteminin kapasitesi, 
salgının hangi aşamada olduğu gibi faktörlerden etkilenmekte olup ülkeden ülkeye 
değişiklik göstermektedir. Yapılan çalışmalar kalp hastalarında (yaklaşık %10) sağlıklı 
bireylere (yaklaşık %3) göre ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak 
unutulmamalıdır ki her hasta farklıdır. Açıkçası böyle pandemi durumlarında, yeteri kadar 
araştırmalar sonuçlanmadan, bu hastalıktan kurtulma oranı net olarak verilememektedir 
ancak bazı tahminler üzerinden yorumlar yapılabilmektedir. Çalışmalar korona virüse 
yakalandığınızda, kalp hastalığınız olduğu taktirde de bu hastalıktan %90 oranında 
kurtulabileceğinizi göstermektedir. Yalnız kurtulma şansınız, yaşınız ilerledikçe ve kalp 
hastalığınızın ciddiyeti ve bir takım başka hastalıklar da eklenince daha da düşecektir.

Kalp hastası olup korona virüse yakalananların kurtulma 
şansı ne kadardır?

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Erdoğan
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Kalp üzerindeki iş yükünü arttırması, var olan kalp hastalığını daha da alevlendirebilmesi, 
kalp üzerinde doğrudan hasar oluşturabilmesi nedeniyle enfeksiyonlar kalp hastalığı olan 
bireylerde kalp hastalığı olmayanlara göre daha ağır seyredebilir. 

Covid-19 salgın süresince sosyal mesafeyi koruma ve hijyen kurallarına mutlaka özen 
gösterilmelidir. Bildiğimiz gibi bu enfeksiyon için ne yazık ki henüz bir aşı mevcut değildir. 
Bu nedenle bireylerin bağışıklık sisteminin zayıf düşmemesi çok önemlidir. 

Dengeli beslenmeyen kişilerde bağışıklık sistemi zayıflar, daha kolay hasta olur ve daha 
zor iyileşirler. Bu süreçte ek vitamin desteği almak gerekip gerekmediği merak konusudur. 
Eğer kişi dengeli besleniyorsa ek takviye gerekmez. Fakat yeterli ve dengeli beslenmiyorsa, 
hijyen ve bulaş açısından gıda güvenliği şüpheliyse, vejetaryenlik, veganlık (hayvan kökenli 
gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetme, sıkı vejetaryenlik) gibi bazı besin 
maddelerinin yeterli alınmadığı bir beslenme kalıbı varsa eksik olan vitaminleri yerine 
koymak faydalı olur. 

Covid-19 özelinde henüz yeterli araştırma bulunmamakla beraber diğer enfeksiyon 
hastalıklarına karşı korunmada C vitamini, çinko, D vitamininin önemi kanıtlanmıştır, fakat 
esas olan eksik olması muhtemel vitamin ve besin maddelerinin tamamlanmasıdır. Hem 
mevsim itibariyle hem de evde kalınması gerektiği için bu dönemde D vitamini eksikliği riski 
vardır. 1000-2000 IU D vitamini içeren ürünlerle takviye edilebilir. D vitamininin fazlasının 
vücuttan atılmayıp birikerek olumsuz sonuçlar yaratabileceği akılda tutulmalıdır. Uzun 
süreli, kontrolsüz kullanım önerilmemektedir. 2 gr/gün’den fazla C vitamini hekim kontrolü 
dışında alınmamalıdır. Unutulmamalıdır ki hiçbir besin takviyesi dengeli beslenmenin yerini 
tutamaz ve bağışıklığı güçlendirecek sihirli bir takviye mevcut değildir. 

Kalp hastasıyım virüse karşı hangi önlemleri almalıyım?
Ek vitamin almayı tavsiye ediyor musunuz?

Uzm. Dr. Şeyda Günay

Korona virüsü için aşı çalışmaları devam etmekle birlikte şu an etkili bir aşı mevcut değildir. 
Daha önceden olduğunuz aşılar korona virüsüne karşı koruma sağlamaz. Bununla birlikte 
kalp yetmezliği olan tüm hastalarda grip ve zatürre aşıları önerilmektedir. Pandemi 
döneminde de bu aşılar, koronaya yakalananlarda bağışıklık azaldığı zaman diğer mikroplara 
karşı korunma sağladıkları için önemlidirler ve yaptırılmalıdırlar. 

Hocam bana ekim ayında grip aşısı yaptırmıştınız. 
Bu salgına da grip salgını diyorlar. Yaptırdığım aşı beni 
korumaz mı?

Doç. Dr. Tarık Kıvrak 
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Sağlığınız için egzersizlerinize devam ediniz ama evinizden çıkmadan. Kısa birkaç öneri;

1. Evde sürekli oturmayınız. Olabildiğince sık aralıklarla kalkınız (her otuz dakikada bir) ve birkaç 
dakika evde veya bahçenizde yürüyüş yapınız. Gün içinde sürekli aktif olmaya çalışınız 
(Çocuklarla oyunlar oynamak, ev işlerini yapmak gibi).

2. Evinizin bahçesinde yürüyüş veya egzersiz yapma fırsatınız varsa bunu yalnızken veya diğer 
insanlardan birkaç metre uzaktan yapınız. Eğer bahçe şansınız yok ise, evin içinde belli 
aralıklarla uzun koridor boyunca yürüyüş yapmaya çalışınız. 

3. Evinizde çıkmanız gerekiyorsa olabildiğince merdivenleri kullanınız.

4. Gün içinde aralıklı olarak düzenli nefes alıp vererek mekik veya şınav çekme şeklinde 
egzersizler yapabilirsiniz. Ancak daha önce bu egzersizleri yapmadıysanız veya yeni 
başlayacaksanız süre ve sayısını başta kısa tutunuz ve zamanla artırmaya dikkat ediniz. 

5. Sabahları kültür fizik egzersizleri yapabilirisiniz. Bu hareketler ile ilgili görselleri internette 
ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Ancak yukarıda uyardığımız gibi eğer yeni başlayacaksanız ilk 
günlerde süresi kısa tutmaya çalışınız ve zamanla artırınız. 

6. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarında stres önemli bir risk faktörüdür. Tüm gün 
aynı şeyleri yapmaktan kaçının (tüm gün televizyon izlemek veya internette gezinmek gibi). 

7. Bütün bu egzersiz önerilerini tek seferde yapmak yerine gün içinde belli aralıklarla yapmaya 
çalışınız.

Unutmayın kısa bir süre sonra parklarda beraber yürüyüş yapmak hepimizin elinde. Siz evde 
kaldıkça bu süre kısalacaktır.

66 yaşındayım. Sekiz yıl önce bypass ameliyatı oldum. 
Doktorum her gün yürüyüş yapmamı söylemiştir. 
Evim küçük ve dışarıya çıkamadığım için ne önerirsiniz?

Doç. Dr. Salih Kılıç



- 13 -

Koronavirüs ile ilişkilendirilebilecek şikayetleriniz olsa da olmasa da kalp krizi benzeri 
şikayetleriniz varsa veya mevcut şikayetleriniz kötüleşti ise doktorunuza ulaşmalı veya 
112’yi aramalısınız. Son haftalarda kalp krizi nedeniyle hastaneye başvuru oranları azaldı. 
Bu da bizlere hastaların hastaneye başvurmaktan kaçındığını düşündürmektedir. Kalp 
krizi ile hastaneye başvuran hastaların sayısı korona virüs nedeniyle %75 oranında azalmış 
olup, bu durum kalp krizi geçiren hasta sayısında azalma olduğu anlamına gelmemektedir. 
Hastaneye başvurma korkusundan bu hastaların bir kısmının evde kalp krizi geçirip 
kaybedildikleri, hastaneye başvuranların da geç başvurduğu, bu nedenle daha ağır bir 
tabloyla başvuru oranlarında artış olduğu gözlenmiştir. Hastaneler dolu veya virüs kaparım 
diye endişelenmeyin. 

Sağlık bakanlığı planları dahilinde 112 sizi en uygun hastaneye yönlendirecektir. Geç 
kalırsanız kalbinizde daha ciddi hasar meydana gelebilir.  Tipik bulgular arasında ani 
başlayan, sol kola, boyna, çeneye yayılan, baskı tarzında, en az 5 dakika süren göğüs ağrısı 
veya nefes darlığı sayılabilir.  Nefes darlığını nasıl değerlendirebilirsiniz? Örneğin, önceden 
3 kat merdiven çıkabiliyordum, ancak şimdi 2. katta zorlanıyorum diyorsanız ya da ev işlerini 
yaparken zorlanmaya başladıysanız şikayetleriniz anlamlıdır ve doktora başvurmanız 
gerekir. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğün 
01/04/2020 tarihli duyurusunda “Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) ile mücadelede 
kapsamında 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak 
olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA 
Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporları (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) 
geçerli sayılacaktır. Sağlık raporu veya halen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara 
istinaden reçete düzenletmeksizin doğrudan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki 
Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında 
sözleşmeli olan eczaneden ilaca ilişkin en son karşılanan reçetede belirtilen kullanım dozu 
dikkate alınarak, 3 (üç) ayı geçmeyecek sürelerde (kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 
1 küre yetecek miktarda) olmak üzere reçetesiz ilaç temini yapılması halinde bedelleri 
Kurumumuzca karşılanacaktır.” sizlerin sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden 
olunmaması, olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla düzenlemeler yer almıştır. Aşağıda 
SGK’nın konu ile ilgili internet sitesine ulaşabilmeniz için bağlantı adresi paylaşılmıştır:

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/e46979d2-66f7-42be-be6b-d8ff4181a05d/
DUYURU+27+3+2020+V1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=e46979d2-
66f7-42be-be6b-d8ff4181a05d

Yeni gelişen veya kötüleşen kalple ilgili şikayetim varsa 
yine de evde izolasyona devam etmeli miyim? 
Hastaneye başvurmalı mıyım?
İlaçlarımı yazdırmak için hastaneye gitmeli miyim?

Doç. Dr. Nihan Turhan Çağlar
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