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Bu broşür kimler için?

Bu broşür, COVID-19'dan iyileşen yetişkinler için destek ve öneriler sağlar. 
Hastane yatışı sonrası ve hastane yatışı gerekmeyen bireyler tarafından 
kullanılabilir. Broşür, sağlık profesyonellerinden alınan bakımı tamamlayabilir. 

Bu broşür, ilk olarak 2020 yılı ortalarında yayınlanan broşürün ikinci baskısıdır. 
Durum ve iyileşme hakkında geçen yıl öğrendiklerimiz doğrultusunda 
güncellemeler yapılmış ve yeni başlıklar eklenmiştir.  

Broşür, COVID-19'dan iyileşen bireylere danışılarak rehabilitasyon 
profesyonelleri tarafından yazılmıştır. Okuma kolaylığı sağlamak için kaynakça 
verilmese de, tavsiyeler kanıta dayalıdır. COVID-19 sonrası iyileşme hakkında 
hala bilmediğimiz çok şey olsa da kanıtlar hızla artmaktadır.  

COVID-19, günlük aktiviteleri güçleştiren uzun vadeli sağlık sorunlarına ve 
semptomlara neden olabilir. Bazı hastalarda, bu sorunlar 12 haftadan daha 
uzun sürmekte ve COVID-19 sonrası durum, uzun COVID veya COVID-19 
sonrası sendromu olarak adlandırılmaktadır.  Semptomlar genellikle zamanla 
düzelir ve bu broşür, bu semptomları kendi kendinize yönetebilmek için bazı 
pratik öneriler sunmaktadır. Semptomlar zamanla kötüleşiyor veya 
düzelmiyorsa, bir sağlık profesyoneli tarafından gözden geçirilmelidir.

Bu broşürü, en çok yardım almak istediğiniz semptomlarla ilgili bölümlerden
başlayarak küçük aşamalar halinde okuyabilirsiniz.

Ek olarak, sağlık profesyonelleri bu broşürdeki tavsiyeleri size özel uyarlayacak 
önerilerde bulunabilirler. Broşürdeki tavsiyeler, herhangi bir bireyselleştirilmiş 
rehabilitasyon programının veya sağlık profesyonelleriniz tarafından verilmiş 
herhangi bir önerinin yerine geçmemelidir.

Aileniz ve arkadaşlarınız iyileşme döneminde size destek olacaklardır ve bu 
broşürü onlarla paylaşmanız yararlı olabilir.
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Bu broşür aşağıdaki konularda bilgi içerir. 
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  Dikkat, hafıza ve berrak düşünebilme sorunlarını yönetmek 19 

  Stres, kaygı, depresyon ve uyku sorunlarını yönetmek 20 
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COVID-19'dan iyileşirken ortaya çıkabilecek bazı durumlar acil tıbbi 
değerlendirme gerektirir. Herhangi bir "kırmızı bayrak" semptomu 
yaşarsanız, bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmeniz önemlidir:

—  çok az hareket ile şiddetli nefes darlığı yaşıyorsanız ve sayfa 5'te nefes
 darlığını hafifletmek için tanımlanan pozisyonların hiçbiri ile düzelmiyorsa;

—  istirahatteki nefes darlığınızda değişiklik varsa ve sayfa 7’deki solunum kontrol
   tekniklerini kullansanız da iyileşmiyorsa;

—  belirli pozisyonlarda veya egzersiz veya hareket sırasında göğüs ağrısı, kalp
 atışlarında hızlanma veya baş dönmesi/sersemlik yaşıyorsanız;

—  zihin karışıklığınız kötüleşiyorsa veya konuşmakta veya konuşmayı anlamakta
  güçlük çekiyorsanız;

—  özellikle vücudun bir tarafında olmak üzere yüzünüzde, kolunuzda veya
 bacağınızda yeni bir güçsüzlük varsa; ve/veya

—  kaygınız veya ruh haliniz kötüleşiyor veya kendinize zarar verme
 düşünceleriniz varsa.

İlişkili başka semptomlar yaşarsanız, bir sağlık uzmanına başvurun.

“Kırmızı bayraklar” sağlık 
profesyonellerinin acil ilgisini 
gerektiren
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COVID-19 sonrası nefes darlığı sıktır. İyi olmadığınız dönemde gelişen kuvvet,  
kondisyon kaybı ve hastalığın kendi özelliği nefes darlığı yaşatabilir. Nefessiz 
kalma hissi sizi kaygılandırır ve bu da nefes darlığını kötüleştirir.  Sakin 
kalabilmek ve nefes darlığını yönetmek için en iyi yöntemi öğrenmek işe 
yarayacaktır. 

Aklınızda olsun, bir kaç kat merdiven çıkmak gibi zorlayıcı hareketlerde nefes nefese 
kalabilirsiniz, ancak birkaç dakika dinlendikten sonra nefesiniz normal bir seviyeye 
inmelidir. Siz iyileştikçe veya hareketlerinizi artırdıkça nefes darlığı da kademeli 
olarak azalacaktır, bu sürede, aşağıda 
verilen pozisyon ve teknikler size yardımcı olabilir. 

Nefes darlığınızı hafifletecek pozisyonlar
Bunlar nefes darlığınızı azaltabilecek bazı pozisyonlardır. Hangilerinin size yardımcı 
olduğunu anlamak için her birini deneyin. Solunumunuzu kolaylaştırmak için bu 
pozisyonlardan herhangi birindeyken aşağıda açıklanan nefes alma tekniklerini de 
deneyebilirsiniz.

Yüzükoyun yatmak Yüksek yastıklarla yan yatmak
Baş ve boynunuzu yastıklarla
destekleyerek yan yatın, dizleriniz 
hafifçe bükük olsun.

Nefes darlığını yönetmek

Baş ve boynunuzu yastıklarla 
destekleyerek yan yatın, dizleriniz
hafifçe bükük olsun.
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Öne eğilerek oturmak 
Baş ve boynunuz yastıkla
desteklenmiş ve kollarınız masada
olacak şekilde belinizden öne doğru
eğilin. Bu duruşu yastıksız da 
başınızı elleriniz üzerine koyarak
deneyebilirsiniz. 

Öne eğilerek oturmak
(önde masa olmaksızın)

Ayakta dururken öne eğilmek
Ayakta dururken pencere pervazı 
veya başka bir sabit yüzeye tutunarak
öne eğilin.

Duvardan destek alarak ayakta 
durmak

Bir sandalyeye oturun, ellerinizi 
kucağınıza veya sandalyenin 
kolçaklarına koyarak öne doğru
eğilin.

Sırtınız duvara dayalı ayakta durun. 
Kollarınız yanlardan sarkmış, 
ayaklarınız duvardan yaklaşık 30 cm
kadar ileride, biraz açık olsun.
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Solunum teknikleri

1. Kontrollü solunum

Bu teknik gevşemenize ve nefesinizi 
kontrol etmenize yardımcı olur:

—  Sırtınızı yaslamış şekilde rahat
 oturun.

—  Bir elinizi göğsünüze, diğerini
  mideniz üzerine yerleştirin.

—  Eğer gevşemenize yardımcı olursa 
   gözlerinizi kapatın (olmuyorsa 
  gözleriniz açık kalsın) ve 
  nefesinize odaklanın. 

—  Burnunuzdan yavaşça nefes alın
  (eğer burundan alamıyorsanız

   ağızdan alın) ve ağızdan nefesi
 verin. 

—  Nefes aldığınız sürece, mideniz
   üzerindeki elinizin göğsünüz
   üzerindekinden daha fazla kalktığını 
   hissedin. 

—  Olabildiğince az çaba sarf edin,
   nefesleriniz yavaş, gevşemiş ve
   sakin olsun. 

2. Tempolu solunum

Merdiven çıkma veya yokuş yukarı 
tırmanma gibi daha çok çaba 
gerektiren veya sizi nefessiz 
bırakan hareketler sırasında 
yapılması yararlıdır. Acele etmeye 
gerek olmadığını ve dinlenme 
araları verebileceğinizi akılda tutun. 

—  Yapacağınız işi daha küçük
 bölümlere ayırın. Böylece işin
 sonunda çok yorgun veya nefessiz
 kalmadan daha kolay yapabilirsiniz. 

—  İşin “zorlayıcı kısmını” yapmadan
 önce nefes alın, bir basamak
 çıkmadan hemen önce nefes almak
 gibi. 

—  Zor kısmı yaparken nefesinizi
   verin, basamağı çıkarken nefes
 vermek gibi.

—  Nefes alırken burundan almak ve
  verirken ağızdan vermek yararlı
 olabilir.
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COVID-19 nedeniyle uzun süre hastanede veya evde kalmak kas gücünde ve 
dayanıklılığında önemli derecede azalmaya neden olabilir. Egzersiz, kas 
gücünüzü ve dayanıklılığınızı yeniden kazanmak için önemlidir, ancak bunun 
güvenli olması ve diğer COVID-19 semptomlarıyla birlikte yönetilmesi gerekir. 

Minimum efor sonrası yorgunlukta kötüleşme ve başka semptomlar 
(“çökkünlük” veya “nüksetme” olarak tanımlanır) yaşayabilirsiniz. Bu, bilimsel 
terimlerle “egzersiz sonrası halsizlik” veya kısaca ESH olarak tanımlanır. 
Kötüleşme tipik olarak fiziksel veya zihinsel efordan saatler veya günler sonra 
hissedilir. İyileşme normalde 24 saat veya daha uzun sürer ve enerji 
seviyenizi, konsantrasyonunuzu, uykunuzu ve hafızanızı etkileyebilir ve kas/
eklem ağrılarına ve grip benzeri semptomlara neden olabilir. 

ESH yaşarsanız, ESH'ye neden olan egzersiz ve aktivitelerden kaçınmanız ve 
enerjinizi korumanız gerekir. ESH yaşamıyorsanız, kondisyon seviyenizi 
geliştirmek için aktivite düzeyinizi veya egzersizlerinizi kademeli olarak 
artırabilirsiniz. Borg Algılanan Zorluk Derecesi (AZD) Kategori Oranı KO-10 
Ölçeğini (bir sonraki sayfaya bakınız) aktivite düzeyinizi yavaş yavaş artırmak 
için bir kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Bu ölçek, çalışırken ne kadar 
zorlandığınızın 0 (hiç zorlanma yok) ile 10 (maksimum zorlanma) arasında 
subjektif olarak değerlendirilmesidir.

Aynı aktivitenin farklı insanlarda veya farklı zamanlarda farklı AZD skorları 
olacaktır. Örneğin, yavaş bir yürüyüşü AZD 1 (çok, çok hafif) olarak 
puanlayabilirsiniz, ancak bu, başka bir birey tarafından veya farklı bir günde 
sizin tarafınızdan 4 (biraz zor) olarak puanlanabilir. Durumunuzu izlemek ve 
aktivite seviyenizi nasıl artırabileceğiniz konusunda rehberlik için günlük 
aktivitelerinizi ve bu aktivitelerin AZD puanlarını yazabilirsiniz.

Fiziksel aktivite ve 
egzersiz
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Borg KO-10 Aşamalar

Skor Zorlanma derecesi 1 2 3  4 5

0 İstirahat/hiç zorlanma yok

1 Gerçekten kolay/çok, çok hafif

2 Kolay/çok hafif

3 Orta/hafif

4 Biraz zor

5 Zor (ağır)

6

7 Çok zor

8

9 Aşırı zor

10 Maksimal zorlanma, tükenme

Egzersizin aşamaları 

Egzersize dönüşünüzü beş aşamada değerlendirmelisiniz; aşağıdaki 
bölümlerde bu aşamalar açıklanmakta ve faaliyetler için öneriler verilmektedir. 
Bir sonrakine geçmeden önce her aşamada en az yedi gün kalın. Zorlanırsanız 
veya semptomlarınızda kötüleşme yaşarsanız, bir önceki aşamaya geri dönün. 
Göğüs ağrısı veya baş dönmesi/sersemlik gibi herhangi bir “kırmızı bayrak” 
semptomu yaşarsanız, derhal durmalı ve bir sağlık profesyoneli tarafından 
görülene kadar egzersiz programınıza yeniden başlamamalısınız.

Aşama 1.  
Egzersize dönüş için hazırlık (AZD skoru 0-1)

Bazı örnekler: Kontrollü solunum egzersizleri (bkz sayfa 3), hafif yürüyüş, 
germe ve denge egzersizleri. Bunlardan herhangi biri için AZD skorunuz 
1'den fazla ise, bu aşamada bunları yapmayın.

Kasları germe oturarak veya ayakta yapılabilir. Her germe nazikçe yapılmalı ve
her biri 15-20 saniye sürmelidir.
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Sağ kolunuzu tavana doğru uzatın ve sonra hafifçe 
sola eğilin; vücudunuzun sağ tarafında gerilme 
hissetmelisiniz. Diğer taraf için tekrarlayın.

Kolunuzu öne getirin. Diğer elinizle kolunuzu düz 
tutarak omuz hizasında karşı tarafa uzatın ve 
göğsünüze doğru sıkıştırın, böylece omzunuzun 
çevresinde bir gerginlik hissedersiniz. Diğer taraf
için tekrarlayın.

Bir bacağınız düz olarak önünüzde ve 
topuğunuz yerle temasta olacak şekilde bir 
sandalyenin kenarına oturun. Ellerinizi destek 
olarak diğer uyluğunuzun üzerine koyun. 
Olabildiğince dik durarak, uzattığınız bacağın 
arkasında bir gerilme hissedene kadar 
kalçalarınızdan hafifçe öne doğru eğilin. Diğer 
taraf için tekrarlayın.

Ayaklarınız birbirinden ayrı şekilde, bir duvara 
yaslanın ve arkaya doğru bir adım atın. Arkadaki 
bacağınızı düz ve topuğunuzu yerde tutarak 
öndeki dizinizi bükün. Baldırınızda bir gerilme 
hissediyor olmalısınız. Diğer taraf için 
tekrarlayın.

Ayağa kalkın ve destek için sabit bir yere tutunun. 
Bir bacağınızı arkaya doğru bükün, aynı taraftaki 
elinizi kullanarak ayak bileğinizi tutun. Uyluk önü 
boyunca gerilme hissedene kadar, ayağınızı 
kalçanıza doğru bükün. Diğer taraf için tekrarlayın.
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Aşama 2.  
Düşük-yoğunluklu aktivite (AZD skoru 2-3)

Örnekler: yürüyüş, hafif ev/bahçe işleri. Bunlardan herhangi biri için AZD 
skorunuz 3'ten fazla ise, bu aşamada bunları yapmayın.

AZD 2-3 skorunu tolere edebiliyorsanız, egzersizlerde harcanan süreyi 
kademeli olarak günde 10-15 dakika artırabilirsiniz. Bir sonraki seviyeye 
geçmeden önce bu aşamada çökkünlük (egzersiz sonrası halsizlik (ESH)) 
yaşamadan en az yedi gün geçirmeniz gerekir.

Aşama 3.  
Orta-yoğunluklu aktivite (AZD skoru 4-5)

Örnekler: tempolu yürüyüş, merdiven inip çıkma, koşu, eğimli zeminlere geçiş, 
direnç egzersizleri. Bunlardan herhangi biri için AZD skorunuz 5'in üzerinde ise, 
bu aşamada bunları yapmayın.

KOLLARINIZ için kuvvetlendirme egzersizlerine örnekler 

Dirsek bükme 
Kollarınız yanda, avuçlarınız karşıya bakacak şekilde 
her iki elinizde yiyecek kutusu gibi birer ağırlık tutun. 
Her iki kolun alt kısmını (dirsekten bükerek) yavaşça 
kaldırın ve ağırlıkları omuzlarınıza doğru getirin ve 
tekrar yavaşça indirin. Bu egzersizleri ayakta veya 
oturarak yapabilirsiniz. 

Duvar itme
Ellerinizi omuz seviyesinde bir duvara yaslayın, 
parmaklarınız yukarı bakacak ve ayaklarınız duvardan 
yaklaşık 30 cm uzakta duracak şekilde olsun. 
Vücudunuzu her zaman düz tutun, dirseklerinizi 
bükerek vücudunuzu yavaşça duvara doğru 
yaklaştırın, ardından kollarınız düz olana kadar 
yavaşça duvardan uzaklaşın.

Kolları yana doğru kaldırma
Her iki elinizde bir ağırlık tutun, kollarınız yanda ve 
avuçlarınız içe doğru bakacak şekilde olsun. Her iki 
kolunuzu yana doğru omuz seviyenize kadar (daha 
yükseğe değil) kaldırın ve yavaşça aşağıya doğru 
indirin. Bu egzersizi ayakta veya oturarak 
yapabilirsiniz.
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BACAKLARINIZ için kuvvetlendirme egzersizlerine örnekler 

Oturup kalkma
Ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde bir 
sandalyeye oturun. Kollarınızı yanda veya göğsünüz 
üzerinde çapraz tutarak yavaşça ayağa kalkın, 3'e 
kadar sayarak pozisyonunuzu koruyun ve yavaşça 
sandalyeye geri oturun.

Diz düzleştirme
Ayaklarınız birbirine bitişik olacak şekilde sandalyeye
oturun. Bir bacağınızı düzleştirin, tutun ve ardından 
yavaşça indirin. Diğer bacağınızla tekrarlayın. 
Bacağınızı düz tutma süresini 3'e kadar sayacak 
şekilde artırın.

Çömelme
Sırtınızı duvara ya da başka bir sabit yüzeye yaslayıp 
ayaklarınız birbirinden hafif ayrı olacak şekilde 
ayakta durun. Ayaklarınızı duvardan 30 cm ileriye 
alın. Sırtınızı duvara yaslayarak veya sandalyeye 
tutunarak, dizlerinizi yavaş bir şekilde hafifçe bükün; 
sırtınız duvarda aşağı doğru kayacaktır. Kalçanız 
dizlerinizden yukarı seviyede kalsın. Dizlerinizi 
yavaşça düzeltmeden önce biraz bekleyin.

Topuk kaldırma
Dengenizi sağlamak için ellerinizi sabit bir yüzeye 
(sandalye gibi) koyun ama üzerine dayanmayın. 
Yavaşça parmak uçlarınızda yükselin ve yavaşça 
tekrar alçalın.
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Aşama 4.  
Koordinasyon ve işlevsellik becerileri ile birlikte orta-yoğunlukta egzersizler 
(AZD skoru 5-7)

Bazı örnekler: koşma, bisiklete binme, yüzme ve dans dersleri. Bu 
egzersizlerden herhangi biri için AZD skorunuz 7'den fazlaysa, bunları bu
aşamada yapmayın.

Aşama 5.  
Başlangıç egzersizlerinize geri dönün (AZD skoru 8-10)

Artık COVID-19 öncesi her zamanki düzenli egzersiz/spor/aktivite düzeninize 
dönebilirsiniz. 

Hiçbir egzersiz ağrılı olmamalıdır. Egzersiz sırasında ağrı, göğüs ağrısı veya
baygınlık veya baş dönmesi/sersemlik hissederseniz, derhal durmalı ve bir 
sağlık profesyoneli tarafından görülene kadar egzersiz programınıza yeniden
başlamamalısınız.  



14

Yorgunluk, COVID-19'dan iyileşenlerin yaşadığı en sık bildirilen güçten 
düşürücü semptomdur. Genellikle yoğun bir fiziksel ve zihinsel yorgunluk hissi 
olarak tanımlanır.

Fiziksel yorgunluk: yorgun olduğunuzda vücudunuzun yoğun bir şekilde 
ağırlaştığını ve küçük hareketlerin bile çok büyük miktarda enerji harcadığını 
görebilirsiniz. 

Zihinsel ve bilişsel yorgunluk: yorgun olduğunuzda düşünmenin, konsantre 
olmanın veya yeni bilgi almanın zorlaştığını ve hafızanızın ve öğrenmenizin 
etkilendiğini görebilirsiniz. Basit kelimeleri bulma ve problem çözme bile sizin 
için zor olabilir. 

Yorgunluk, normal işlerinizi yaptıktan sonra kendinizi bitkin hissetmenize neden 
olabilir, ve uyumaya gittiğiniz zamanki kadar yorgun hissederek uyanabilirsiniz. 
Yorgunluk düzeyiniz haftadan haftaya, günden güne veya saatten saate 
değişebilir. Çok yorgun olduğunuzdan ve/veya en küçük görevi üstlenmenin 
sizi bitkinleştireceğini bildiğinizden herhangi bir şey yapmak için 
motivasyonunuz çok az olabilir. Bitkinliği ailenize, arkadaşlarınıza ve 
meslektaşlarınıza açıklamak sizin için zor olabilir.

Başkalarının yorgunluğunuzu ve bunun sizi nasıl etkilediğini anlamalarına 
yardımcı olmak, yorgunluğunuzla nasıl başa çıkacağınız ve onu nasıl 
yöneteceğiniz konusunda büyük bir fark yaratabilir.

Temponuzu ayarlamak

Temponuzu ayarlamak, çökkünlüğü önlemenize ve semptomlar ağırlaşmadan 
aktivitelerinizi yönetmenize yardımcı olur. Mevcut yetenekleriniz içinde 
kalmanızı ve “aşırı şeyler yapmaktan” kaçınmanızı sağlayan esnek bir aktivite 
planı geliştirmelisiniz. Enerji seviyeniz ve semptomlarınız iyileştikçe, aktivite 
seviyeniz zamanla kontrollü bir şekilde artırılabilir.

Aktivitelerinizin temposunu ayarlayarak şunları sağlarsınız:

—  kendinizle ilgili beklentilerinizi kontrol edersiniz 

—  bu beklentilerin mevcut yeteneklerinize uygun olmasını sağlarsınız; ve 

—  vücudunuz ve zihniniz ile ilgili beklentilerin, kademeli iyileşmenizi
 destekleyecek şekilde düzenli ve kontrollü bir şekilde artmasını sağlarsınız.

Enerji koruma ve 
yorgunluk yönetimi
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i 

İlk adım, çökkünlük veya nüksetme riski olmadan şimdi ne kadar aktivite 
yapabileceğinizi düşünmektir. Kendinizi başkalarıyla veya daha önce ne kadar 
yapabildiğiniz ile karşılaştırmamak önemlidir. Böylece temel bir aktivite düzey 
belirleyebilirsiniz. Bu, her gün güvenle yapabileceğiniz aktivite miktarıdır.

Öncelik vermek 

Enerji seviyeniz düşük olduğunda, kullandığınız enerjinin sizin için en önemli 
faaliyetlere harcandığından emin olunuz. Gün içinde hangi aktivitelerin gerekli 
olduğunu - yani hangi görevlerin yapılması "gerektiği" ve hangilerini yapmak 
"istediğinizi", hangi aktivitelerin farklı bir saat veya günde 
gerçekleştirilebileceğini, ve hangi aktivitelerde başka birinin yardımcı 
olabileceğini belirlemek de yararlı olabilir.

Plan yapmak

Gününüzü veya haftanızı planlarken, hepsini bir güne sığdırmaya çalışmak 
yerine mümkünse aktivitelerinizi dağıtın. Enerji seviyenizin ne zaman en iyi 
olabileceğini düşünün ve yüksek enerji gerektiren görevlerinizi bu zamanda 
tamamlayın. Bir aktivite, bir kerede tamamlanması gerekmeyecek şekilde 
düzenlenebilir mi? Örneğin, tüm evi tek seferde temizlemek yerine sadece bir 
odayı temizleyebilir misiniz?

Aktivitelerinizi planlamanın yanı sıra, dinlenme ve rahatlama zamanlarınızı 
“yeniden şarj olmanızı” sağlayacak şekilde planlamak da aynı derecede 
önemlidir. Dinlenme sürelerini gün boyunca gerektiği kadar planlayın.

Bir aktivite günlüğü veya günlük bir plan oluşturmak, temponuzu ayarlamanıza 
ve ne istediğinize ve ne yapmanız gerektiğine öncelik vermenize yardımcı 
olacaktır. Doğru seviyeye gelmek birkaç deneme gerektirebilir, ancak doğru 
seviyeyi bulduğunuzu hissettiğinizde, aktivitenizi artırmadan önce bir süre 
tutarlılık sağlamak önemlidir.
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Sesinizle ilgili sorunlar

COVID-19 boğaz ağrısına, tahriş edici öksürüğe ve düzenli olarak boğazınızı 
temizleme ihtiyacı ile birlikte boğazda mukus toplanması hissine neden olabilir. 
Özellikle hastanede solunum desteği aldıysanız (solunum tüpü takıldıysa), 
sesiniz zayıf, nefes nefese veya boğuk olabilir. Boğazınızın/üst solunum 
yolunuzun bulunduğunuz ortama hastalanmadan öncekine kıyasla daha duyarlı 
olduğunu hissedebilirsiniz. Örneğin, güçlü bir kokuya maruz kalmak; 
öksürüğü, boğazda sıkışma hissini ya da nefes darlığını tetikleyebilir. 
Semptomlarınız zaman içinde azalmazsa, lütfen bir sağlık profesyonelinin 
görüşünü alın. 
Sesinizle ilgili sorunlar  için tavsiye

—  İyi sıvı alımını hedefleyin. Gün boyunca su yudumlayın, sesinize yardımcı
 olacaktır.

—  Sesinizi zorlamayın. Ses tellerinizi gerebileceğinden fısıldamayın. Sesinizi
   yükseltmemeye veya bağırmamaya çalışın. 
—  10-15 dakika buhar soluma (bir havluyla başınızı örtüp kaynar suyun bulunduğu
  bir kaptan buhar teneffüs etme) kuruluğa yardımcı olabilir ve ses yolunu

   nemlendirir. 
—  Mide reflüsü (bazen asit reflüsü veya göğüste yanma hissi olarak da
  adlandırılır) sık görülür, bu nedenle gece geç vakitte yemekten ya da
 hazımsızlığa neden olan yiyecekleri yemekten kaçının.

—  Sigarayı bırakın.
—  Konuşmak zor veya rahatsız edici ise, yazmak, mesaj atmak veya mimik/beden

 dili kullanmak gibi farklı iletişim yolları kullanın.

İnatçı öksürük için tavsiye
—  Ağzınız yerine burnunuzdan nefes almayı deneyin. 

—  Az şekerli şekerlemeler emmeyi deneyin.

—  “Öksürüğü durdur egzersizi”ni deneyin. Öksürme dürtüsü hisseder hissetmez
   ağzınızı kapatın ve elinizle kapayın (öksürüğü BASTIR). Aynı zamanda, 

 YUTKUNUN. Nefes alıp vermeyi BIRAKIN – bir ara verin. Tekrar soluk alıp 
   vermeye başladığınızda, HAFİF bir şekilde burnunuzdan nefes alıp verin.
—  Mide reflüsü nedeniyle gece öksürürseniz, yan yatmaya çalışın ya da kendinizi 
desteklemek için yastıklar kullanın. 

Sesinizle ilgili sorunları
yönetmek
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Yiyecek ve içecekleri yutmakta güçlük çektiğinizi fark edebilirsiniz. Bunun 
nedeni, yutmaya yardımcı olan kasların zayıflamış olmasıdır. Hastanede 
solunum cihazına bağlanmış olan hastalarda, solunum tüpü boğazda ya da 
gırtlakta zedelenme ve şişmeye neden olabilir. Tıkanma ve akciğer 
enfeksiyonlarının oluşmasını engellemek için yutmaya dikkat etmek önemlidir. 
Bu durum, yutma sırasında yiyecek/içecek yanlış bir yol izleyip akciğerlerinize
kaçarsa meydana gelebilir.
Yutma güçlüğü yaşıyorsanız, bu teknikler yardımcı olabilir:

—  Yemek yerken veya içerken dik oturun. Yatarken asla yiyip içmeyin.
—  Yemeklerden sonra dik kalın. En az 30 dakika (oturma, ayakta durma, yürüme).
—  Farklı kıvamlarda (koyu ve sulu) yiyecekler deneyin. Böylece bazı yiyeceklerin 
diğerlerinden daha kolay yutulup yutulmadığını anlayabilirsiniz. Başlangıçta 
yumuşak, pürüzsüz ve/veya nemli yiyecekleri seçmek veya katı yiyecekleri çok 
küçük parçalara ayırmak yardımcı olabilir. Yemek yerken yavaş olun ve acele 
etmeyin. 
—  Yemek yerken veya içerken dikkatinizi verin. Yemeklerinizi sakin bir yerde 
yemeye çalışın. Yerken veya içerken konuşmaktan kaçının, çünkü bu durum hava 
yolunu açabilir ve yiyecek veya içeceğin yanlış bir yol izlemesine neden olabilir.
—  Başka bir ısırık veya yudum almadan önce ağzınızın boş olduğundan emin
olun. Gerek duyarsanız tekrar yutkunun.
—  Tam öğün yemekten yorulursanız, gün boyunca daha küçük öğünler tüketin.
—  Yiyecek ve içecek tüketirken öksürürseniz veya tıkanıyorsanız bir sağlık 
profesyonelinden tavsiye isteyin. Çünkü, yiyecek veya içecek akciğerlerinize
doğru yanlış bir yol izliyor olabilir.
—  Dişinizi fırçalayarak ya da sıvı tüketerek ağzınızı temiz tutun. 

Yutma problemlerini 
yönetmek



18

COVID-19 iştahınızı ve kilonuzu farklı şekillerde etkileyebilir. Eğer hastanede 
kaldıysanız, kilo kaybetmiş olabilirsiniz. Diğer yandan, COVID sonrası durumlarla 
mücadele ediyorsanız ve eskisine göre aktiviteniz azaldıysa istenmeyen kilo artışı 
yaşayabilirsiniz. Vücudunuzun iyileşmesini desteklemek için iyi beslenme ve sıvı 
alımı önemlidir.  

Sağlıklı ve dengeli beslenin

Sağlıklı beslenme aşağıdakileri içerir: 
—  meyve, sebze, baklagiller (mercimek ve fasulye gibi), kuruyemişler ve tahıllar
(işlenmemiş mısır, darı, yulaf, buğday ve esmer pirinç);

—  her gün çeşitli meyve ve sebzelerden en az beş porsiyon yiyin (1 porsiyon =
80 gr) ve sebzeleri her yemeğe dahil edin;

—   tam tahıllı gıdalar tercih edin; tam tahıllı ekmek, pirinç ve makarna gibi; 
—  zengin protein kaynağı olarak fasulye, mercimek, bakliyat, balık, yumurta ve
yağsız et tercih edin; 

—  her gün süt ürünleri ya da alternatiflerini (soya ürünleri gibi) tüketin;
—  tuz, yağ ve şeker tüketiminizi kısıtlayın: 

– tuz tüketimi günde 5 gramdan az olmalı – yaklaşık bir çay kaşığı

– şeker tüketimi günde 50 gramdan az olmalı – yaklaşık on iki çay kaşığı

– yağ tüketimi total enerji alımının %30’undan az olmalı – doymuş ve
transyağlar yerine, balık, avokado, kuruyemişler ve sebzelerde bulunan
doymamış yağları tercih edin; ve

—  bol su için – günde 6-8 bardak su içmeyi hedefleyin.  

Ek bilgi WHO web sitesinin “Sağlıklı diyet” sayfasında bulunmaktadır
(erişim: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet). 
Tat ve koku kaybınız için tavsiyeler

—  Günde iki kez diş fırçalayarak iyi bir ağız hijyeni sağlayın.

—  Günde iki kez, her biri 20 saniye olacak şekilde limon, gül, karanfil ve okaliptüs 
koklayarak koklama eğitimi yapın.

—  Besinlerinize aroma katmak için kırmızı biber, limon suyu ve taze otlar gibi 
aktariyeler ve baharatlarla deneme yapın, fakat bu ekler mide reflünüzü 
kötüleştirebileceğinden dikkatli olun.

Beslenme, koku ve tat 
sorunları ile birlikte
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COVID-19’dan iyileşme sürecinizde, düşünme becerileriniz (“bilişsellik” de denen) ile 
ilgili çeşitli zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu zorluklar, hafıza, dikkat, bilgi işleme, planlama ve 
organize etme ile ilgili problemleri içerebilir. Bu durum “beyin sisi” olarak da ifade 
edilmektedir. Beyin sisi genellikle yorgunluk ile kötüleşir. Yorgunluğunuz ne kadar 
artarsa düşünme becerilerinizdeki zorluğu o denli fazla fark edersiniz. 
Bu zorlukları yaşayıp yaşamadığınızı anlamanız siz ve aileniz için önemlidir. Çünkü 
ailenizin; ilişkileriniz, günlük aktiviteleriniz, ve işe veya öğrenime dönüşünüz üzerine 
etkileri olabilir. Bu zorluklardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, aşağıdaki stratejiler 
faydalı olabilir. 

—  Dikkat dağılmalarını en aza indirin: arka planında dikkat dağınıklığı yaratmayan sessiz 
bir ortamda çalışmaya özen gösterin. İhtiyacınız varsa kulak tıkaçları kullanabilirsiniz. 
Metin okurken dikkatiniz dağılıyorsa, metnin bölümlerini bir kağıt kullanarak kapatın ya 
da parmağınızı belirteç olarak kullanın.
—  Aktiviteleri daha az yorgunken tamamlayın: düşünme becerilerinize dayanan bir işi 
tamamlarken, bunu daha az yorgun bir zamanınıza ayarlayın. Örneğin, eğer gün 
ilerlerken yoruluyorsanız, bu işi sabah yapın. 
—  Daha sık mola verin: probleminiz yorgunlukla artıyorsa, daha kısa sürelerle çalışın ve 
mola verin. 
—  Kendinize makul hedefler ve amaçlar belirleyin: uğruna çalışılacak belirli bir şeyin 
olması motive kalmanıza yardım edecektir. Elde edilebilir, gerçekçi amaçlar 
belirlediğinizden emin olun – örneğin, günde sadece beş sayfa kitap okumak.  
—  Bir planınız olsun: günlük/haftalık işlerinize ait planınızı yapmaya çalışın. Bu durum, 
aktivitelerinizi önceden planlamanıza yardımcı olabilir. Rapor tutmak ya da 
yapacaklarınızı gerçekleştirilebilir parçalara ayırmak da yardımcı olabilir. 
—  Teşvik ediciler kullanın: bir hedef veya amaca ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin – 
bir fincan çay ya da kahve, televizyon izleme veya yürüyüşe çıkma gibi basit bir şey 
deneyin 
—  Bir seferde bir şey: acele etmeyin ya da bir seferde çok fazla bilgi edinmeye 
çalışmayın. Çünkü, bu durum, hatalara yol açabilir.
—  Yardımcılar: listeler, notlar, günlükler ve takvimler hafızanızı ve rutininizi 
desteklemeye yardım edebilir.
—  Zihin egzersizleri: düşünmenize yardımcı olacak yeni hobiler veya aktiviteler, 
yap-bozlar, kelime ve sayı oyunları, hafıza egzersizleri veya okumayı 
deneyebilirsiniz. Sizi zorlayan ancak başarabildiğiniz zihin egzersizleriyle 
başlayın ve yapabildiğiniz ölçüde zorluğu artırın. Bu, sizi motive tutmak için 
önemlidir.

Dikkat, hafıza ve berrak 
düşünebilme sorunlarını 
yönetmek
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COVID-19 nedeniyle hasta olmanız ve uzun-dönem semptomlarınızın olması 
stresli bir deneyimdir. Bunun ruh haliniz üzerinde etkisi olması anlaşılır bir 
durumdur. Stres, kaygı (endişe, korku) veya depresyon (düşük duygudurum, 
üzüntü) duyguları yaşamak olağan dışı bir durum değildir. Hayatta kalmanızla
ilgili zorlu düşünce veya duygular fark edebilirsiniz. Ruh haliniz, günlük 
aktivitelerinize ve işinize henüz istediğiniz şekilde geri dönememe nedeniyle 
yaşadığınız hayal kırıklıklarıyla daha fazla etkilenebilir.

Gevşeme

Gevşeme, hastalıktan iyileşirken sahip olduğunuz sınırlı enerjiden tasarruf 
etmenize yardım eder. Kaygınızı kontrol etmenize ve ruh halinizi iyileştirmenize 
yardımcı olabilir. Aşağıda bir gevşeme tekniği örneği verilmiştir.

Odaklanma tekniği 
Yavaş, nazik nefesler alın ve kendinize sorun: 
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Görebildiğim 
beş şey 
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Hissedebil-
diğim dört 
şey nedir?

Duyabildiğim 
üç şey 
nedir? 

Koklayabil-
diğim iki 
şey nedir? 

Tadabildiğim 
bir şey 
nedir? 

Cevapları kendi kendinize, her seferinde bir duyu olacak şekilde yavaşça 
düşünün ve her birine odaklanmak için en az 10 saniye ayırın. 

Semptomlarınızın COVID-19’u takiben iyileşmenin normal bir parçası olduğunu 
hatırlamak önemlidir. Endişelenmek ve semptomlarınız hakkında düşünmek, 
genellikle onları daha da kötüleştirebilir. Örneğin, baş ağrılarına odaklanırsanız, 
daha fazla baş ağrısı çekmeniz olasıdır. 

Stres, kaygı, depresyon ve 
uyku problemlerini 
yönetmek
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Ayrıca, semptomların sıklıkla birbiri ile bağlantılı olduğunu bilmek önemlidir: bir 
semptomdaki artış başka bir semptomda artışa yol açar. Yorgunsanız, 
konsantrasyonunuz etkilenecektir ve bu hafızanızı etkileyecektir. Sonrasında, bu 
durum, kaygınızı ve sonuçta yorgunluğunuzu artırabilir. Görebileceğiniz üzere, 
bu bir döngü haline gelebilir. Bu nedenle, bir alandaki iyileşme, diğer alanda 
iyileşmeye yol açmalıdır. 
Başa çıkmak için yapabileceğiniz bazı basit şeyler.

—  Yeterince kaliteli uyuyun:

– gerekirse hatırlatma amacıyla alarmlar kullanarak düzenli bir uyuma ve uyanma rutini
edinin;

– siz veya aileniz/bakıcılarınız, ortamınızın çok fazla ışık veya gürültü gibi sizi 
rahatsız edebilecek şeylerden arınmış olmasını sağlayın;

– telefon ve tablet gibi elektronik aletleri kullanmayı yatmadan bir saat önce
bırakmaya çalışın;

– nikotin (sigara gibi), kafein ve alkol alımınızı en aza indirmek de yararlı
olacaktır; ve

– Uykuya dalmak için gevşeme tekniklerini deneyin.

—  Alternatif gevşeme teknikleri: gevşeme teknikleri arasında meditasyon, 
farkındalık, rehberli imgeleme veya görselleştirme, banyo, aromaterapi, Tai Chi, 
yoga ve müzik yer alır 

—  Sosyal olarak bağlı kalmak, zihinsel sağlığınız için önemlidir. Başkalarıyla 
konuşmak, stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir ve sizi destekleyebilir. 

—  Elinizden geldiğince sağlıklı beslenmek ve günlük aktivite veya hobilerinize
kadameli olarak devam etmek ruh halinizi iyileştirecektir.  

Stres zamanlarında önemli olanı yapmak: resimli bir kılavuz kitapçığı stresinizle başa 
çıkmak için ihtiyaç duyduğunuz pratik becerileri kazanmanıza yardımcı olur. 
Kılavuza şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333917/WHO-
EURO-2020-361-40096-54908-tur.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Ağrı, COVID-19’dan iyileşen bireyler tarafından yaygın olarak bildirilen bir 
semptomdur. Vücudun belirli bölgelerinde (eklem ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, 
göğüs ağrısı ve karın ağrısı) veya genel ve yaygın olabilir. Kalıcı ağrı (üç aydan
uzun süren) engelleyici olabilir ve uykuyu, yorgunluğu, ruh halini ve konsantre 
olma veya çalışma kabiliyetinizi   etkiler. Göğüs ağrısı gibi, aktivite ile 
şiddetlenen ağrı yaşarsanız, bir sağlık profesyoneline danışmalısınız.  

Ağrıyı yönetmek için tavsiye

—  Eklem, kas veya yaygın ağrılar için parasetamol veya ibuprofen gibi ağrı 
kesicileri yemekle birlikte alabilirsiniz. 
—  Sağlık profesyonelleri, bu ağrı kesicilere yanıt vermeyen ağrılar açısından 
yardımcı olabilecek ilaçlar konusunda tavsiyede bulunabilirler.  
—  Kalıcı ağrıyı tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir. Fonksiyonlarınızı daha iyi 
yerine getirebilmek, daha iyi uyuyabilmek ve temel günlük aktivitelere 
katılabilmek için ağrıyı yönetilebilir hale getirmeyi hedefleyin.

—  İyi uyumak ağrı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ağrı uykunuzu 
etkiliyorsa, ağrı kesici kullanımını uykuya denk gelecek şekilde zamanlamak 
faydalı olabilir. 
—  Rahatlatıcı müzik dinlemek veya meditasyon yapmak ağrınızın azalmasına 
yardımcı olabilir.
—  Günlük aktivitelerinizde temponuzu ayarlamak, ağrınızı yönetmek için 
anahtar araçlardan biridir. Hafif egzersiz, vücudun endorfin adı verilen ve
ağrının azalmasına yardım eden iç kimyasallarının salınımına da yardımcı 
olur.  
—  Ağrının sık görülen bir semptom olduğunu 
ve bir miktar ağrı varken çalışmanın ağrı kısır 
döngüsünü kırmaya yardımcı olacağını bilin. 
Hafif ağrı ile çalışabilirsiniz, ancak kendinizi 
ağrı ve yorgunluk seviyeleriniz kötüleşecek 
(egzersiz sonrası halsizlik (ESH)) kadar çok 
fazla zorlamayın. 

Ağrıyı yönetmek

Kaygı ve 
depresyon

Ağrı

Kötü 
uyku

YorgunlukStres

Ağrı döngüsü
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İşe dönüş

COVID-19’dan sonra işe dönüş zor olabilir ve hazır olduğunuzdan emin olmak 
için dikkatli bir planlama ve yönetim gerektirir. Aşağıda işe dönüşünüzle ilgili 
hususlar yer almaktadır.

—  Yeterince iyi hissedene kadar işe dönmeyin.

—  Sağlık durumunuz hakkında işvereninizle görüşün.

—  İşe dönmeye uygun hissediyorsanız, göreve yeniden başlama izni almak 
üzere sağlık profesyonelinize ve işvereninizin iş sağlığı birimine danışın.

—  İş sorumluluklarınızı gözden geçirin ve görevinizin tamamını mı yoksa sadece 
bir bölümünü mü yapabileceksiniz değerlendirin. 

—  İşvereninizle, bir süre içinde sorumluluklarınızda kademeli bir artış (diğer bir 
deyişle “kademeli işe dönüş”) içeren ve düzenli olarak gözden geçirilen bir işe 
dönüş planını tartışın. Bu nüksü ve işten daha fazla uzak kalmayı engelleyebilir. 
İşe döndüğünüzde, çalışma düzeninizde (başlangıç ve bitiş zamanı, evden 
çalışma ya da başlangıçta hafif işler üstlenme gibi) ayarlamalar yapılabilir. 

—  Semptomlarınızın ve işinizin doğasına bağlı olarak haftalar veya aylar 
sürebilecek bu kademeli işe dönüş sürecinde, işvereniniz destekleyici olmalıdır. 

—  İş yerindeki rolünüzün gerekliliklerini karşılayamıyorsanız, görevlerinizi 
değiştirmeyi veya farklı bir görev almayı düşünebilirsiniz.  

—  Sağlık durumunuzun uzun vadede işinizi etkilemesinin muhtemel olduğunu 
düşünüyorsanız, ulusal politikalara ve yasal gerekliliklere göre gerekli 
ayarlamaların yapılabilmesi için sağlık profesyonelinize ve işvereninize danışın.



Semptom izleme 
günlüğü 

Lütfen ilk sütunda bu semptomun 
hastalığa yakalandıktan sonra yeni bir 
semptom mu yoksa COVID-19’dan 
önce sahip olduğunuz eski bir 
semptom mu olduğunu belirtin.

Sonraki sütunlarda, her semptomu
0-3 arasında puanlayın (0 mevcut
değil, 1 az veya hafif problem, 2 
orta problem, 3 ciddi ve yaşamı 
rahatsız edici).

Semptomlarınızın iyiye ya da
kötüye mi (nüks) gittiğini 
göstermek için skorlarınızı 
haftada bir girin. .

Semptomlar Yeni
Semptom

Evet/
Hayır

Tarih Tarih Tarih Tarih Tarih Tarih

Puan
0–3

Puan
0–3

Puan
0–3

Puan 
0–3

Puan
0–3

Puan 
0–3

Bir kat merdiven çıkarken veya giyinirken nefesiniz kesiliyor mu? 
Öksürük/boğaz hassasiyeti/ses değişikliğiniz var mı? 
Koku veya tat alma duyunuzda bir değişiklik var mı? 
Sıvıları veya katıları yutmakta zorluk çekiyor musunuz?
Gün içinde yorgun (yorulmuş) hissediyor musunuz?
Fiziksel veya zihinsel efordan 6-24 saat sonra semptomlarda kötüleşme yaşıyor musunuz?
Herhangi bir ağrınız (eklem ağrısı/kas ağrısı/baş ağrısı/karın ağrısı) var mı?
Hareket veya aktivite esnasında çarpıntınız (kalp atışlarının hızlanması) oluyor mu?
Hareket veya aktivite esnasında başdönmesi/ sersemlik oluyor mu?
Uykunuzla ilgili güçlükleriniz var mı?
Bilişsellikle ilgili (hafıza/konsantrasyon/planlama) ilgili problemleriniz var mı?
Kaygılı hissediyor musunuz?
Düşük ya da depresif hissediyor musunuz?
İletişimde (doğru kelimeleri bulma) herhangi bir probleminiz var mı? 
Hareket yeteneğinizde (dolaşma) probleminiz var mı?
Banyo veya giyinme gibi kendinize bakım aktivitelerinizde probleminiz var mı?
Ev işi veya alışveriş gibi diğer günlük aktiviteleri yapmada bir probleminiz var mı?
Aile üyelerine bakmakta ya da arkadaşlarla etkileşim kurmakta bir probleminiz var mı?
Diğer semptomlar (girin) -
Diğer semptomlar (girin) -
Diğer semptomlar (girin) -
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