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ÖNSÖZ 

2020'nin başından itibaren dünya kendini küresel salgınla 

boğuşurken bulmuştur. Aralık 2019'da , Wuhan Şehrinde 

etiyolojisi bilinmeyen bir dizi pnömoni hastası ortaya 

çıkmıştır. Bireylerde solunum yolu belirtileri (ateş, 

öksürük, nefes darlığı) ile kendini gösteren bu 

enfeksiyon, yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 

2020’de SARS-CoV-2 olarak tanımlanmıştır. Yılın 

başından itibaren COVID-19 enfeksiyonu 72 ülkede hızla 

yayılmış ve Dünya çapında, 14 Kasım 2020 itibariyle, 

DSÖ'ye 1.300.576’sı ölüm olan toplam 53.164.803 

doğrulanmış COVID-19 vakası bildirilmiştir 

(https://covid19.who.int/). 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ)tarafından küresel acil durum ilan edildikten sonra 

hızla gelişen, viral yayılmasını kontrol etmek ve etkisini 

azaltmak için benzeri görülmemiş kısıtlamaları gerekli 

kılmıştır. Bu kısıtlamalar arasında okulların ve alışveriş 

merkezlerinin kapanması başta olmak üzere sokağa 

çıkma yasağı da uygulanmıştır. Ayrıca hastaneler acil 

durumlar haricinde cerrahi işlemlerini ötelemiş, doktorlar 
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tarafından acil durum dışında evden çıkılmaması 

gerekliliği vurgulanmıştır. Hastane ve toplum olarak 

COVİD-19 pandemisi mücadeleri başlamış ve öncelik 

verilmiştir.  Kuşkusuz bu önlemler salgının kontrol altına 

alınabilmesi ve enfeksiyonlu kişilerin tedavi edilebilmesi 

için önemli bir adım olsa da sürekli takip altında olması 

gereken kronik hastalıkların önceliğini kaybetmesine 

sebep olmuştur.  

Topluluk içinde yaşayan yaşlı yetişkinler, bu izolasyonun 

fiziksel ve zihinsel sağlık etkisine karşı en savunmasız 

olanlar arasındadır. Kanser, kardiyovasküler hastalıklı ve 

diyabetli bireyler sıkı kontrol altında tutulması gereken 

hasta grubu arasında yer almaktadır. Hastanelerin tüm 

sağlık personeli kaynağını COVİD-19 pandemi 

mücadelesi için kullanmaları, akıllara pandemi 

döneminde hastalarımızı en güvenli nasıl takip 

edebiliriz? sorusunu akla getirmektedir. 

Hazırlanan kitapta pandemi sürecinde yaşlı, kanser, 

diyabetli ve kardiyovasküler hastalığı olan bireyler için 

hazırlanan ve yürütülen tele sağlık hizmetlerine ve ülke 

örneklerine yer verilecektir. Pandemi sürecinde hemşire 
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meslektaşlarımıza kronik hastalık yönetimi açısından 

rehber olması amacıyla hazırlanan bu kitaba özverili 

çalışmaları ile katkı veren Elif YAZAR, Satı ŞAHİN ve 

Ziya KOÇAK’ a teşekkür ediyorum. 

Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK 

Ankara, 2020 
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GİRİŞ 

İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden 

bildirilen, koronavirüs hastalığı (COVID-19), Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 30 Ocak 2019’da 

“uluslararası düzeyde acil halk sağlığı sorunu” ve 11 

Mart 2020’de de pandemi olarak açıklanmıştır 

(Organization, 2020). COVID-19 Pandemi sürecinden en 

fazla olumsuz etkilenen hasta grupları kronik hastalığı 

olan, ileri yaş kişiler ve  kanserli hastalar olmuştur 

(Kamboj & Sepkowitz, 2009). Kanser hastaları, kanserin 

kendisinin ya da tedavisinin yol açtığı sistemik 

immünsupresif durum nedeniyle enfeksiyona kanser 

olmayan bireylerden daha yatkındırlar(Liang et al., 

2020). Kanser hastalarının viral enfeksiyonlar ve bunların 

olumsuz sonuçlarına yatkınlığı, geçmiş deneyimlerden de 

bilinmektedir(Eliakim-Raz, Vinograd, Zalmanovici 

Trestioreanu, Leibovici, & Paul, 2013). 

Bilindiği gibi kanser tedavisinde teknoloji, tanı ve 

tedavinin gelişmesiyle beraber kanser hastalarının yaşam 

süreleri artmıştır. Fakat kanser hastalarının aktif tedavi 

almayan remisyondaki hastalar da dahil olmak üzere 
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düzenli olarak kontrol amaçlı hastaneye gelmeleri 

gerekmektedir. Bu kontrol aralıkları hastalığın tipine ve 

kaç yıldır remisyonda olduğuna göre değişmektedir. 

Ancak düzenli hastane ziyaretinin COVID-19 bulaş 

riskini arttırdığı bilinmektedir (Yu, Ouyang, Chua, & 

Xie, 2020). Dolayısı ile geçmiş yıllardan beri gelişmekte 

olan tele sağlık hizmetleri pandemi sürecinde 

İmmünsupresyon düzeyinin yüksek olduğu birçok 

hematolojik ve onkolojik hastalığın takip ve tedavi 

sürecinde kullanılması hem hastaların hem de sağlık 

çalışanlarının enfeksiyondan korunmasına yardımcı 

olacaktır. Bu bölümde pandemi sürecinde kanser 

hastalarının sağlığının devamı ve takibi için uygulanan 

tele sağlık hizmetleri ve öneriler tartışılacaktır. 

1. COVİD-19 VE KANSER 

 

COVID-19 Pandemi sürecinden negatif etkilenen hasta 

popülasyonun büyük çoğunluğunu kanserli hastalar 

oluşturmaktadır. COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan 

kanserli hastaların kanseri olmayan hastalara göre daha 

yüksek risk taşıdığı ve bu hastalarda daha yüksek yoğun 

bakım yatışı ve ölüm oranı görüldüğü bildirilmiştir. 
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Kanserli hastaların 65 yaş ve üzeri olması, kanser 

oluşturan etkenlerin aynı zamanda kronik hastalıklara da 

sebep olması (ör: sigara akciğer kanseri riskini artırdığı 

gibi KOAH ve kardiyovasküler hastalık riskini de 

artırmaktadır); cerrahi, kemoterapi, radyoterapi veya 

immünoterapi gibi tedavilerin bağışıklığı deprese etmesi; 

kanser hastalarının ve ailelerinin hastane ziyareti ve 

yatışlarının fazla olması, genel popülasyona göre 

COVID-19 bulaşma riskini artırmaktadır. Kolay bulaşın 

yanı sıra gene kanser hastalarında COVID-19 hastalığı 

semptomları genellikle şiddetli ve prognozun kötü 

olmasına neden olmaktadır(Kamboj & Sepkowitz, 2009; 

Seven & Moraitis, 2020). 

Dai ve ark. kanserli hasta ile kanseri olmayan COVID-19 

hastasının incelenmesine yönelik çok merkezli vaka-

kontrol çalışmada kanserli hastaların COVID-19 

varlığında tüm ciddi sonuçlar açısından risklerinin 

kanserli olmayan hastalara kıyasla daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. Ayrıca çalışmada Hematolojik kanseri 

olan, akciğer kanseri ve metastatik (evre 4) kanseri 

olanların ciddi sonuçlar açısından risklerinin en yüksek 
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olduğu saptanmıştır. Cerrahi işlem yapılan kanserli 

vakalarda risk yüksek iken, radyoterapi alan hasta grubu 

ile kanserli olmayan hastaların benzer risk taşıdığı 

belirtilmiştir(Dai et al., 2020). Bu veriler ışığında 

kanserli hastaların COVID-19 pandemisin de riskinin 

yüksek olduğu gösterilmiş ve bu grup hastanın COVID-

19’dan korunması için bir dizi öneri sunulmuştur. Bunlar 

aşağıda özetlenmiştir: 

✓ Karşılaşmanın önlenmesi: uzaktan (telefon, video 

tele konferans, tele tıp benzeri) poliklinik 

hizmetleri; kemoterapi öncesi değerlendirmenin 

uzaktan yapılması; COVID-19 şüphesi olanlarda 

veya tedavisinin ertelenmesi olası hastalarda 

tedavinin ertelenmesi; hastaların maske kullanımı, 

el yıkama ve sosyal mesafenin korunması 

konusunda farkındalıklarının artırılması, 

motivasyonu, sık hatırlatmalar; hasta servisleri ve 

bakım ünitelerinin diğer hastalardan izole edilmesi, 

✓ Akılcı tedavi planları: tedavilerde en çok 

yararlanacak gruplara öncelik tanınması 

(neoadjuvan ve adjuvan tedaviler); COVID-19 
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açısından riski yüksek kardiyovasküler hastalık, 

diabetes mellitus ve benzeri hastalığı olanlarda 

kanser tedavisinin ertelenmesi; cerrahi tedavinin 

planlanmasında cerrahi işlemin yararının iyi 

değerlendirilmesi, aciliyet ve semptom durumunun 

dikkate alınması; post-op bakım ünitelerinin 

durumunu, tekrar cerrahi olasılıklarının dikkate 

alınması, 

✓ Morbiditenin sınırlandırılması: nötropenik 

aşamanın kısaltılması için kemoterapi 

uygulamalarında profilaktik granülosit koloni 

stimulan ajanların kullanımının artırılması; ateş ve 

semptomla gelen vakalarda, COVID- 19 varlığının 

triyaj aşamasında yakalanması, erken tanısının 

sağlanması; COVID-19 pozitif veya şüpheli 

vakalarda kanser tedavisinin geciktirilmesi- tedavi 

etkileşimlerinin beklenmeyen sonuçlarından 

korunma; COVID-19 enfeksiyonu olan kanserli 

hastalarda karar süreçlerinde onkoloji desteğinin 

sağlanmasının yararlı olabileceği belirtilmiştir. 
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Buna rağmen, COVID-19 pandemisinin gelişiminde 

kanserli hastaların bakım ve izleminde bazı zorluklarla 

karşılaşmanın olası olduğu, kanıtlar ışığında hekimler ve 

sağlık personelinin bu hastaların en iyi bakım alması için 

iş birliklerinin yararlı olacağı belirtilmiştir(Dai et al., 

2020; Seven & Moraitis, 2020). 

2. COVİD-19 VE TELE SAĞLIK 

 

İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi yaşamımızın her 

alanına yayılmasına ve bilginin daha kolay ulaşılır hale 

gelmesine sebep olmuştur. Teknolojiler tıp alanında daha 

çok tanı ve tedavi sürecinde kullanılmasına rağmen 

günümüzde hasta- sağlık personeli haberleşmesi klinik 

uygulamaların düzenlenmesinde yaygın olarak kullanıl-

maktadır. Tele sağlık hizmetleri yüz yüze fizik muayene 

ve hasta takibinin yerini almasa da, sağlık personelinin 

hasta bilgilerine daha hızlı, kolay ve daha sık 

ulaşabilmesini sağlaması,  özellikle çeşitli sebepler ile 

yüz yüze takibe katılmayan hastalara ulaşımı sağlaması 

sebebiyle gelişmiş ülkede yaygın olarak kullanılmakta ve 

günlük sağlık pratiğinde yeni bir ufuk açmıştır 

(Bonvissuto, 2010).  
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Tele sağlık sistemi ses, görüntü, konuşma, video gibi 

bilgi aktarım formlarını, telefon hattı, uydu bağlantısı, 

dijital kablosuz bağlantı gibi iletişim teknolojisini, 

bilgisayar, faks cihazı, cep telefonu gibi kullanıcı 

araçlarını içeren bir sistemdir. Bu sistem, sağlık 

profesyonelleri ile hasta arasında, çift yönlü, görsel-

işitsel iletişim sağlar(Miller, 2007). Ayrıca tele sağlık 

terimi, hasta bakımı sağlamak ve bir bütün olarak sağlık 

hizmeti sunum sistemini geliştirmek için geniş bir 

teknoloji ve hizmet yelpazesini içerir(Hazin & 

Qaddoumi, 2010). 

COVID-19 pandemisi sürecinde izolasyon, sosyal mesafe 

ve karantina uygulamaları ile birlikte insanların rahat bir 

şekilde herhangi bir yere ulaşmasında da sınırlamalar 

meydana gelmiştir. Sosyal ve mesleki hayatta kendisini 

gösteren bu sınırlamalar sağlık hizmetlerine ulaşma 

konusunda da bazı sınırlamalara neden olmuştur 

(Elkaddoum, Haddad, Eid, & Kourie, 2020). 

COVID-19 pandemisi sürecinde immunsupresyon nedeni 

ile mortalite riski yüksek bir grup olan kanser 

hastalarının yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası 
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dernekler tarafından tedbir ve uygulama yöntemleri 

üzerine açıklamalar hızlıca yapılmaya başlamıştır. 

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği ve Amerika Klinik 

Onkoloji Derneği kılavuzlarında kanserli hastalar, 

kendilerini takip eden onkolog tarafından triajla 

belirlenmek ve evre, tedavi amacı, ilaçları ve bu ilaçların 

yan etkileri ile ilişkili olarak yakından değerlendirmek 

suretiyle üç ana gruba ayrılmıştır(Elkaddoum et al., 2020; 

Hazin & Qaddoumi, 2010):  

✓ Kanseri remisyonda olan takip hastaları ve adjuvant 

oral tedavi alan kanserli hastalar, 

✓ Sistemik tedavi alan metastatik kanserli hastalar, 

✓ Palyatif bakımdaki kanserli hastalar. 
 

Hastanede yatmadan ayaktan takip ve tedavi süreci 

devam eden hastalarda nötropeni, lenfopeni gibi 

nedenlerle enfeksiyon riski belirgin olarak artar. 

Özellikle pandemi döneminde bu hastaların tele tıpla 

takipleri, hastanelerde poliklinik ortamlarında sosyal 

mesafenin sağlanamaması olasılığını ve temas ile virüse 

maruziyet riskini ortadan kaldırır. Yine hastaların toplu 

taşıma kullanarak randevularına gelmeleri nedeni ile 



 

 17 

oluşabilecek riskler de azaltılmış olur. Onkolojik 

hastalığı nedeniyle zaten kırılgan olan bu hasta grubu 

virüs nedeniyle doktora ulaşamama korkusu yaşamak 

yerine, tele sağlık vasıtasıyla gerekirse günlük olarak bile 

kontrol edilebilirler(Elkaddoum et al., 2020; Lurie & 

Carr, 2018). 

Laboratuar tetkiklerinin yapılması gereken durumlarda 

kan testlerinin mümkünse hastanın evinde alınarak 

laboratuvara ulaştırılması, test sonuçlarının online olarak 

takip edilmesi ve hastayla tele sağlık vasıtasıyla 

tartışılması faydalı olur. Düşük riskli febril 

nötropeni/basit enfeksiyonlar da tele sağlık ile 

değerlendirilerek hastane dışında oral ilaçlarla 

yönetilmeye çalışılabilir. Hastalık veya tedaviyle 

gelişebilecek komplikasyonlara ait reçetelerin elektronik 

olarak yazılması ve tele sağlık ile hastaya iletilmesi 

uygun olur (Ekin KIRCALI, 2020). 

Literatürde pek çok çalışma tele sağlık uygulamalarının 

avantajları olduğunu göstermektedir. Skolarus ve 

arkadaşları tedaviden 1-10 yıl sonra 556 hastaya 

kişiselleştirilmiş telefon semptom yönetimi müdahalesi 
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ve normal bakımı karşılaştırıldığında aralarında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (Skolarus et al., 2019). Viers ve 

arkadaşları, radikal prostatektomiden sonra tele tıp ve 

geleneksel ofis bazlı konsültasyonların karşılaştırmasında 

çok az fark olduğunu görmüştür, ancak tele tıp alan 

kişiler daha düşük seyahat maliyetleri ve işten daha az 

zaman kaybı olduğunu bildirmiştir (Viers et al., 2015). 

Leahy ve arkadaşları standart hastane ziyaretlerine karşı 

hemşire liderliğindeki telefon görüşmelerinde radyoterapi 

sonrası benzer memnuniyet göstermiştir(Leahy et al., 

2013). 

2.1. Tele İzlem 

 

Uzaktan izleme, fizyolojik verilerin dijital iletimi olarak 

tanımlanır. Sistematik incelemeler, evde yapılan 

postoperatif bakım ile erken hastaneden taburcu olmanın 

akut hastane yatakları üzerindeki baskıyı azalttığını 

bulmuştur(Shepperd & Iliffe, 2005). Taburculuktan geri 

kabulüne kadar geçen süreyi artırmak, maliyetleri 

azaltmak ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini iyileştirmek 

de tele izlemin faydalarından olmuştur(Qaddoura et al., 

2015). İlk pilot çalışma, perioperatif izleme için kişisel 
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aktivite izleyiciler, giyilebilir cihazlar ve akıllı telefon 

uygulamaları gibi uzaktan izleme uygulamalarını 

kullanmanın uygulanabilirliğini göstermiştir(Catto et al., 

2018). 

2.2.Tele Genetik Danışmanlık 

 

COVID-19 hastalığına neden olan virüsün yayılmasıyla, 

birkaç gün içinde birçok sağlık hizmeti sunum yöntemi 

değişmiştir. COVID-19 salgını sırasında, kanser genetik 

danışma ve eğitim hizmetlerinin yüz yüze sağlanması 

uzun bir süre mümkün gözükemmektedir. Danışmanlık 

hizmetlerinin sağlanması ve kansere yatkınlık hakkında 

eğitim bir istisna değildi. Çünkü, pandemi sırasında 

verilen genetik danışmanlık hizmetleri, hastaların kansere 

yakalanma riskleri hakkında bilgi edinmelerini sağlar, 

böylece hizmetler yeniden başlatıldığında tedavi 

kararlarını vermek için gerekli bilgilere sahip olur ve bir 

tedavi planı ile ilerleyebilirler. Örneğin, yeni bir meme 

kanseri teşhisi olan ve kansere yakalanma riski taşıdığını 

öğrenen bir kadın, hizmetler daha hazır olduğunda daha 

fazla gecikme olmaksızın bilateral mastektomi 

planlayabilir. Halihazırda genetik danışmanlık ve eğitim 
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için planlanan hastalar için, randevularını uzaktan takip 

ederek, pandemi kısıtlamaları kaldırıldığında planlama 

sorunlarını önleyebilir(Mahon, 2020). 

2.3.  Eğitim  
Kanser tedavisi ve semptom yönetiminde eğitim oldukça 

önemli bir yer kaplamaktadır. Pandeminin sebep olduğu 

sosyal mesafe eğitimi dramatik bir şekilde değiştirmiştir 

(Pang et al., 2020). İlaç uyumu, semptom yönetimi, ağrı 

yönetimi gibi kanser hastasına ulaşmamız gereken 

durumlar tele sağlık hizmetleri ile hızlıca iyileştirilebilir. 

Bu süreçte yapılan güzel bir örnek de Üroloji İşbirliği ile 

eğitimde sanal öğretime geçilmiştir ayrıca hem canlı 

olarak hem de önceden kaydedilmiş bir içerik olarak 

görüntülenebilir ve kullanılabilir içerik kitaplığı 

oluşturularak eğitime destek sağlanmıştır (COViD; 

http://Urologycovid.ucsf.edu). 

2.4.  Palyatif Bakım 

 

Pandemi sürecinin getirdiği eve kapanma, sosyal 

izolasyon özellikle son dönem kanser hastasına bakım 

veren aile ve hasta yakınlarını da olumsuz yönde 
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etkilemiştir. COVID-19 salgını, hastalar, aileler ve sağlık 

ekipleri arasında bağlantılar kurmak da dahil olmak üzere 

temel palyatif bakım hizmetleri (yalnızlığı, yalnızlığı ve 

korkuyu azaltmak; semptomları yönetmek; yaşamı tehdit 

eden hastalıklar karşısında bakım önceliklerinin 

belirlenmesi; ve ölme sürecinde rahatlık, bağlılık ve 

saygınlığı teşvik etmek) için bir tehdit oluşturmuştur 

(Ritchey, Foy, McArdel, & Gruenewald, 2020). Palyatif 

bakımda tele-sağlık teknolojisinin kullanımına, izole 

edilmiş hastalar ve aileleri arasındaki ve hastalar ile 

bakım sağlayıcıları arasındaki iletişimi iyileştirmek için 

yoğun bir ilgi olmuştur (Wakam, Montgomery, 

Biesterveld, & Brown, 2020). 

3. TÜRKİYEDE TELE SAĞLIK 

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi döneminde 

başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylere uygulanan 

kısıtlamalar, sağlık kuruluşlarının topyekûn COVİD-19 

enfesiyonunun mücadelesine yoğunlaşması ve COVİD-

19 bulaş riskinin odak noktası sağlık kuruluşları olması 

sebebi ile sağlık hizmetlerine erişiminde zorluklar 

çıkmıştır. Bu nedenlerden ötürü birçok özel sağlık 
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merkezlerinde canlı doktor görüşmesi sistemi 

başlatılmıştır. Bu görüşmeler randevu alındıktan sonra, 

bilişim teknolojileri aracılığıyla ve görüntülü bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte verilen sağlık 

hizmetlerinde kişisel verilerin nasıl korunacağı, hizmetin 

kapsamı ve yükümlülükleri belirsizliğini korumaktadır. 

Ülkemizde 2015 yılında yürürlüğe giren “Tele Sağlık 

Servisi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” 

sağlık yardımı talebinde bulunan seyir halindeki deniz ve 

hava araçlarını, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde 

uzaktan tıbbi danışmanlık yapacak sağlık hizmetleri ile 

ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Yine 2015 yılında Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile “e-Nabız ile 

Tele-tıp ve Tele-radyoloji Sistemi” kurulmuştur. Bu iki 

madde haricinde tele-tıp yolu ile sunulabilecek sağlık 

hizmetlerinin işleyişine ilişkin henüz bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ülkemizde pandemi döneminde 

kullanımı hızlanarak artan video ile görüşme sisteminin 

yüz yüze sağlık hizmetlerine bir alternatif olarak mı 

kullanılacağı ve gelecekte hangi alanlarda kullanımının 

devam edileceğini zaman gösterecektir (ÇAPACI & 

ÖZKAYA). 
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GİRİŞ 

COVID-19 salgını, 2020'de küreselleşen yeni korona 

virüsü enfeksiyonu salgınıdır. Salgın pek çok açıdan 

genel sağlığımızı ve yaşam kalitemizi oldukça 

etkilemektedir. COVID-19 salgını, toplumun aktivite 

seviyelerini büyük ölçüde azaltmış, sosyal ve fiziksel 

ortamları değiştirerek tipik olarak faaliyet gösterdiğimiz 

alanları sınırlamıştır. Bu durumdan kuşkusuz en çok 

pandemi de riskli grup olarak açıklanan ve en çok 

kısıtlamaların getirildiği 65 yaş ve üzeri grup 

etkilenmektedir. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 

bu yana 8 ay geçmesine rağmen hala kısıtlamaların 

başında yer alan grup 65 yaş ve üzeri olmaktadır. İlk 

dalgada olduğu gibi ikinci dalgada da yaşlı bireyler 

sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Dolayısı ile evde bulunan yaşlı bireylerin hem fiziksel 

hem psikolojik sağlığın devamlılığı için ulaşmanın bir 

yolunu bulmalıyız. Bu bölümde 65 yaş ve üzeri bireylerin 

sosyal izolasyon ve ev karantinası sebebi ile maruz 

kaldıkları risklerin azaltılması için uygulanan tele sağlık 

uygulamaları ve önerilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.  
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1. COVİD-19 VE TELE SAĞLIK  

Tele tıpla ilgili ilk referans 1897'de evde yatağa bağımlı 

bir hasta için kişisel doktor ziyareti yerine telefon 

görüşmelerinin kullanılması olarak bildirilmektedir. 

Günümüzde ise birçok insanın akıllı telefonlar, dizüstü 

bilgisayarlar ve tabletler gibi özel gerçek zamanlı 

konsültasyonlar olarak kullanılabilecek telekomünikas-

yon cihazları mevcuttur (Lustig, 2012). 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) salgını, 

hastalarla teması sürdürmenin ve bazı sağlık tesislerinin 

finansal hayatta kalmasını desteklemenin kritik bir yolu 

olarak hizmet ettiği için tele sağlığı ön plana taşıdı. 

Ayrıca sağlık sisteminin dijitalleştirilmesi, pandeminin 

yönetimine yardımcı olarak toplumsal sistemlerin 

bozulmasını hafifletmiştir (Whitelaw, Mamas, Topol, & 

Van Spall, 2020). Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 

dijital sağlık hizmetlerinin bu küresel tehdide karşı 

koyma potansiyeline sahip olduğunu ve salgına yönelik 

yanıtı desteklemeye katkıda bulunduğunu kabul etmiştir 

(Fagherazzi, Goetzinger, Rashid, Aguayo, & Huiart, 

2020). 
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"Tele-sağlık" terimi, "tele tıp (telemedicine) " veya 

"bağlantılı sağlık (connected health) " gibi terimlere 

kıyasla, çok çeşitli elektronik sağlık hizmeti sunumunu 

ve klinik olmayan hizmetleri uzaktan kapsayan daha 

kapsayıcı bir terimdir(Edmunds et al., 2017). Tele sağlık 

, "uzun mesafeli klinik sağlık bakımı, hasta ve 

profesyonel sağlıkla ilgili eğitim, halk sağlığı ve sağlık 

idaresini desteklemek için elektronik bilgi ve 

telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılması" olarak 

tanımlanmaktadır(Nesbitt & Katz-Bell, 2018).  

Tele sağlık hizmetleri içinde Sanal bakım "iletişim 

teknolojisi aracılığıyla hastalar ve klinisyenler arasında 

gerçekleşen sanal ziyaretler" anlamına gelir. Bunu, yüz 

yüze bir ziyareti sanal bir ziyaretle değiştirmek olarak 

düşünebiliriz. Sanal bakım uzaktan çalışılmasına izin 

vermesi ve böylece hem sağlık personeli hem de hasta 

için düşük virüs maruziyeti riski sağlaması bakımından 

çifte faydası sağlamaktadır. Ancak bu internet 

gerektirdiği gerçeğini göz ardı etmemek bir örnek olan 

erişim ve güvenilir bir cihaz tüm toplumlarda benimsen-

mesini engelleyen sorunlar arasında olabilir. Bu engellere 
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rağmen COVİD-19 pandemisi sebebiyle gelen 

sınırlamalar dünyada tele sağlık uygulamalarını ön plana 

çıkarmıştır. Amerika’ nın sağlık sigortaları Medicare ve 

Medicaid Hizmetleri Mart 2020’ den sonra tele sağlık 

hizmetlerindeki kapsamını genişlettiğini duyurmuştur. 

Sonraki gelişmeler oldukça ilgi çekici olmuştur, bir 

klinikte 6 haftalık bir süre boyunca tele sağlık hizmetleri 

% 2’den,% 75'e çıkmıştır (Clipper, 2020). Ayrıca tele-

sağlık kullanan veya sanal bakım ziyareti yapanların % 

89'u deneyimlerinden memnun oldukları görülmüştür. 

Genel olarak tele sağlık, hastalara uzaktan hizmet 

sağlamaya odaklanır ve izlemeyi (ör. Yara iyileşmesi), 

hastanelere gitme durumları zor olan (ör. ALS hastası) 

veya kronik hastalığı olan gibi riskli grubun hastane 

ziyaretlerinin sayısını en aza indirmeyi içerebilir 

(Clipper, 2020).  
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2. COVİD-19 VE YAŞLI SAĞLIĞI  

Bilgi ve iletişim teknolojisi çağında, teknoloji ev tabanlı 

müdahaleler (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, 

akıllı televizyonlar, sanal asistanlar, ortama yardımcı 

cihazlar, vb.) mevcut durumda yaşlıların sağlıklarını 

geliştirilmesi ve desteklenmesi için bir fırsat 

olabilecektir. 5 yıl önce sadece %5 olan İnternet kullanım 

oranı 2019 yılında 55-64 yaş arasında %42,6’ya ulaşırken 

65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı ise %19,8 

olmuştur (Selim & Balyaner, 2019).  Özellikle aşağıda 

değinilen Demans, Kognitif Bozukluk ve fiziksel 

inaktivite gibi durumlar pandemi den dolayı 

ertelenemeyecek ve ertelenirse ilerleyen yıllarda 

mortalite ve morbidite oranlarında yükselme olarak 

karşımıza çıkacak durumların yönetiminde yararlı 

olacaktır. 

2.1.  Demans  

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. 

Bu grup popülasyonda mental ve fiziksel hastalıklar 

yayığındır. Toplumda hafif demans ve Hafif Kognitif 

Bozukluğu olan yaşlılar oldukça fazladır. Dünya çapında 
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demanslı insan sayısının 2050 yılında yaklaşık 1,3 

milyara çıkması beklenmekte. Demans teşhisi konan 

hastaların neredeyse % 90'ı davranışsal ve psikolojik 

demans semptomlarından (BPSD) muzdariptir (Soares, 

Silvestre, Lima, & de Almondes, 2020). Son zamanlarda, 

COVID-19 salgını için en iyi önleyici tedbirler olarak 

sosyal mesafe ve kendi kendine izolasyonun 

sürdürülmesi, bu nüfusun sağlık ve yönetiminde zorluklar 

yaratmıştır. COVID-19 ile ilişkili stres, önceden var olan 

zihinsel bozuklukları olan hastaların nüksetme veya yeni 

ataklar geçirme riskini artırabilir (Fischer, Raiber, 

Boscher, & Winter, 2020). 

Pandemi gibi kriz durumları, kronik koşullar, uzun süre 

evde kalmak özellikle toplum içinde yaşayan bu yaşlı 

grubun hastalık durumlarının daha da kötüleşmesine 

neden olabilir (Brooks et al., 2020). Ayrıca Sosyal 

mesafe ve izolasyon , özellikle bakım veya yaşlılık evleri 

gibi yerlerde depresyon, anksiyete ve intihar için 

bağımsız bir risk faktörü olabilir (Brown, Kumar, Rajji, 

Pollock, & Mulsant, 2020). Yaşın ötesinde, demanslı 

hastalar, demanssız yaşlılara göre daha fazla 
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kardiyovasküler hastalık, diyabet ve zatürreye sahip 

oldukları için virüsün morbidite ve mortalitesine de daha 

duyarlıdır (Bauer, Schwarzkopf, Graessel, & Holle, 

2014). Sağlık sistemindeki artan talep, bunama gibi 

kronik hastalıkları olan hastaların hizmetlere erişimini 

engelleyebilir ve sağlık hizmeti ortamlarının kullanımı 

sırasında enfeksiyon kapma korkusu, ayakta hasta 

takibini ve acil hizmetlerin kullanımını olumsuz 

etkileyebilir. Bu nedenle, karantinanın getirdiği yalnızlık, 

özellikle yaşlılar için zararlı psikolojik etkilere neden 

olabileceğinden, mesafe ile sosyal izolasyon arasında bir 

denge bulmak önemlidir (Clipper, 2020). 

27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında evde oturan 848 

demans hastası ile görüşülen bir çalışmada evde yaşayan 

demanslı yaşlı hastalarda COVID-19 ile ilgili yüksek 

oranda olumsuz sonuç gözlenmiştir. Tele sağlık 

programları ile birlikte aktif izlemenin, özellikle COVID-

19 geliştirme riski ve olumsuz sonuçları açısından en 

yüksek olanlar için faydalı olacağı önerilmiştir 

(Caratozzolo et al., 2020). 
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Örnek bir uygulama İspanya'da 93 katılımcı ile  25 Mart - 

6 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıları Topluluk İçinde Yaşayan Hafif Kognitif 

Bozukluğu Olan Yaşlı Yetişkinler veya Hafif Demanslı 

birey oluşturmuştur. TV-AssistDem isimli uygulama 

televizyon ve telefon tabanlı sağlık ile sosyal destek 

sağlamayı amaçlamaktadır.  Televizyon setleri, yaşlının 

COVID-19 bilgilerine erişmesi, eğlence amaçlı 

televizyon seyretmesi ve entelektüel bir aktivite olarak 

hafıza egzersizleri yapmak için kullanılmıştır. Uygulama 

sonunda Televizyon tabanlı yardımcı entegre 

teknolojimiz olan TV-AssistDem'in, tele-sağlık ev 

desteği olan ilk amacının ötesine geçtiği, yaşlıların kendi 

evlerinde aktif yaşlanmasını teşvik ettiği ve bakıcı 

yükünü azalttığı görülmüştür. Mevcut COVID-19 salgını 

gibi istisnai durumlarda sağlık hizmeti sunmak ve 

uzaktan bakıcı desteğini kolaylaştırmak için umut verici 

bir bilişsel stimülasyon ve tele-sağlık aracı olarak ortaya 

çıkmıştır (Goodman-Casanova, Dura-Perez, Guzman-

Parra, Cuesta-Vargas, & Mayoral-Cleries, 2020). 
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Bir diğer çalışma Video konferans yoluyla sosyal mesafe 

önlemlerinin demanslı yaşlı ve yakını üzerinde olası 

olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan uygulama 

4 haftalık bir süre boyunca, bireylerin genel bilişsel 

işlevlerdeki, davranışsal ve psikolojik belirtilerdeki ve 

yaşam kalitesindeki değişiklikleri ve bakım verenlerin 

sağlık durumlarını, algılanan yüklerini ve öz yeterlik-

lerini izlemiştir. Çalışma sonunda alınan ilk sonuçlar 

müdehale grubunun kontrol grubuna göre yaşam 

kalitesinin artığını göstermiştir (Lai et al., 2020).  

2.2. Fiziksel İnaktivite 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-

CoV-2) bulaşmasını kontrol etmek için dünya çapında 

sosyal mesafe benimsenmiştir. Sosyal izolasyonun 

fiziksel aktivitede bir düşüşe yol açması muhtemeldir, bu 

da bağışıklık sistemi işlev bozukluğuna neden olabilir, 

böylece enfeksiyona yatkınlığı artırır ve kardiyovasküler 

hastalık, kanser ve enflamatuar bozukluklar dahil olmak 

üzere yaşlı yetişkinler arasında yaygın olan durumların 

patofizyolojisini şiddetlendirebilir(Damiot, Pinto, Turner, 

& Gualano, 2020). Örneğin, düzenli egzersizin kronik 
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düşük dereceli inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir ve 

antijenik uyarımı takiben artan T hücre proliferasyonu ve 

sitokin üretimi, artan nötrofil fagositik aktivite ve artmış 

doğal öldürücü hücre sitolitik aktivitesi ile 

ilişkilendirilmiştir (Simpson, Kunz, Agha, & Graff, 

2015). Diğer yandan yürüme gibi fiziksel aktivite veya 

egzersiz yaşlı yetişkinler için çeşitli olumsuz sağlık 

sonuçlarını önlemede önemli rol oynar.  Japonya da 

COVİD-19 salgınının, konutta yaşayan yaşlı aktivitesine 

etkisini araştıran kesitsel bir çalışmada,  salgın sebebiyle 

azalan hareketin gelecekte yaşlılarda daha yüksek bir 

sakatlık insidansına yol açabileceği görülmüştür(Yamada 

et al., 2020). Dolayısı ile yüz yüze iletişime geçilemeyen 

pandemi sürecinde tele sağlık uygulamaları ile yaşlı 

bireylerin fiziksel aktivitelerin desteklenmesi oldukça 

yararlı olacaktır. Tokyo da pandemi sürecince günlerce 

evde kalan yaşlılar için, temel fiziksel aktivite ve 

hareketlerin işlevselliğini artırmak için yaşlılar için 

fonksiyonel eğitim egzersiz videosunun ev versiyonunu 

hazırlanmıştır. Cep telefonu veya tablet kullanan yaşlılar, 

ev egzersiz videosunu cihazlarına indirebilirlerken, 

Mobil cihazlara aşina olmayanlara birinci basamak sağlık 
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hizmeti tesislerinde DVD ve posterler teslim edilerek 

ulaşılabilirlik sağlanmıştır. Bu uygulama ile   fiziksel 

aktivitenin antiviral bağışıklığı destekleyebileceği 

savunulmuştur(Aung et al., 2020). Ayrıca artan fiziksel 

aktivite ile günlük işleyişi etkileyip ve düşme riskini 

azaltabileceği görülmüştür(Storeng, Sund, & Krokstad, 

2018). Evde egzersiz videosu, yaşlıların evde sağlıklı 

davranışlar sergilemelerine yardımcı olacak ve bu tür 

olumsuz sonuçların önüne geçecektir(Franklin & Hunter, 

2019). 

Ohligs ve arkadaşları COVİD-19 pandemi sürecinde 

huzurevlerinde Teletıp uygulaması ile  56 rutin ve acil 

tele konsultasyon yaptılar. Ayrıca görüntülü telefon ile, 

elektrokardiyografi ve değerlendirmeye ek olarak Nabız, 

kan basıncı, oksijen satürasyonu ve kalp ve akciğerlerin 

oskültasyonu gibi hayati değerler sık sık değerlendirildi. 

Sonuç olarak bu uygulamanın yaşlı bakımı için yüksek 

kabul görüldüğü belirlendi. Özellikle pandemi süreci gibi 

yaşlılarımızı korumamız gereken hassas dönemler için 

tele sağlık uygulamaları oldukça uygun olduğu görül-
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müştür (Ohligs, Stocklassa, Rossaint, Czaplik, & 

Follmann, 2020). 

3. COVİD-19 VE TELE HEMŞİRELİK 

Tele-hemşirelik, modern hemşirelik bakımına açılan kapı 

olarak yirminci yüzyılın sonlarının en önemli teknolojik 

olaylarından biridir. Tele-hemşirelik, coğrafi engelleri 

aşarak bakım kalitesini, hasta güvenliğini ve hemşirelik 

bakımına hızlı erişimi iyileştirmeyi amaçladı. 

Telefonların kullanımı, cep telefonları, SMS ve iletişim 

teknolojileri tele-hemşireliğin bir parçasıdır(Cloyd & 

Thompson, 2020). Çalışmalar Tele hemşireliğin bakım 

kalitesinin artırılması, tedavi sonucunun azaltılması, tıbbi 

maliyetlerin azaltılması, ziyaret ihtiyacının azaltılması, 

bakım kararlarına hasta ve ailenin katılımı, dikkatli hasta 

izleme olasılığı, önerilen bakımın kabulü gibi çeşitli 

olumlu etkileri doğrulanmıştır. Şu anda, İran'da COVID-

19'un artan yaygınlığıyla birlikte hastaneler, hemşire ve 

önleyici, teşhis ve tedavi edici ekipman eksikliği, 

özellikle de nüfusa göre yeterli yatak bulunmaması ve 

hastaneye yatmanın imkansızlığı nedeniyle ciddi bir 

sorunla karşı karşıya kalmıştır. Tele-tıp, COVID-19 
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Pandemik krizinde bu sorunları azaltmak, özellikle 

maliyetleri düşürmek ve enfeksiyon bulaşını engellemek 

için yeni bir fırsat gibi görünüyor. Ayrıca hemşirenin en 

önemli rollerinden biri olan hasta eğitimi, hastalık 

sürecini kontrol etmede ve hastalığın komplikasyonlarını 

azaltmada önemli bir stratejidir. Unutulmamalıdır ki 

COVID-19’lı hastalarının tedaviden sonra bile düzenli 

takibe ihtiyacı vardır. Uzaktan eğitim bu konuda uygun 

araçlardan biridir olabilir. Bu hastaların ihtiyaçları, ilaç 

tedavisine uyum, ilaç yan etkileri, diyet, zihinsel 

danışmanlık, bakım standartlarına uyma, sağlık 

hizmetleri ve tele-hemşirelik yoluyla yardım edilen 

hastalık sonuçlarının takibi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını 

içerir (Purabdollah & Ghasempour, 2020). 

Amerikan Tele tıp Derneği bünyesindeki tele-sağlık 

hemşireliği uzmanlık ilgi grubu tarafından; tele sağlık 

uygulamaları etrafında eğitimin genişletilmesi, geliştiril-

miş teknolojiler, sertifikasyon ve tele sağlık uygulamaları 

için daha derin bir kanıt tabanı gibi yasal desteğe ihtiyaç 

olduğunu belirlenmiştir (Mataxen & Webb, 2019). 
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Tele sağlık hizmetleri eşitsizlikleri ve erişim 

sorunlarındaki boşluğu kapatabileceğini gösteren kanıtlar 

büyüdükçe, hemşirenin sağlık hizmetleri krizi ve 

belirsizlik dışındaki zamanlarda genişletilmiş 

kullanımının önündeki engellerin sürekli olarak 

azaltılmasını savunmak gibi profesyonel bir görevi vardır 

(Veinot, Ancker, & Bakken, 2019). 
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SONUÇ 

COVID-19 salgınının etkisinin toplumun her kesimini 

etkilediği tahmin edilmektedir. Dolayısı ile sağlık 

hizmetlerinden yararlanma ve ekonomik kayıplar oldukça 

fazladır. Yaşlıların kırılganlığını hızlandırarak sağlık 

hizmetlerinin, uzun süreli bakımın ve maliyetlerinin aşırı 

kullanımına yol açabilir.  

Sonuç olarak, evde kalırken aktif yaşlanmayı sürdürmek 

için tele sağlık çözümlerini uygulamak toplum sağlığının 

devamı için kullanılabilir. COVID-19 salgını sırasında 

yaşlı yetişkinlerde sağlık bilincini araştırmak ve artırmak 

için telefon temelli müdahalelerin, salgınlar sırasında yüz 

yüze önlemlerin mümkün olmadığı durumlarda 

uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır. 
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BÖLÜM 3 

PANDEMİDE DİYABETLİ HASTA SAĞLIĞI VE 
TELESAĞLIK 

Satı ŞAHİN*3 

 

 

 

 

 

 

 
*Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Kırmızı Alan 3
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GİRİŞ 

Diabetes Mellitus hastalığı ya insülin direncindeki artışa 

ya da azalmış insülin üretimine bağlı olarak vücudun 

pankreas tarafından insülin üretimine verdiği yanıtın 

azalmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Ayrıca diabetes 

mellitus, kronik bir hastalık ve küresel bir salgın olarakda 

anılır. Tip 2 diabetes mellitus (T2DM) gelişimine katkıda 

bulunan faktörler uzun zamandır yerleşiktir, ancak bu 

hastalık hala önemli bir küresel yük getirmektedir. 

Geçmişte otuz yıldır diyabet insidansı dünya çapında dört 

katına çıkmış ve 2016 yılında dünya çapında 7. önde 

gelen ölüm nedeni olarak sınıflandırılmıştır.(Zheng, Ley, 

& Hu, 2018).  

Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından yayınlanan 

son verilere göre 2019 yılında 463 milyon yetişkin (20-

79 yaş) diyabet hastası mevcuttur. Yeterince kontrol 

edilmezse, küresel diyabet prevalansının 2045 yılında 

yaklaşık % 51 artması beklenmektedir (Sciberras, 

Camilleri, & Cuschieri, 2020). 
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Koronavirüsler, insanlarda solunum yolu enfeksiyon-

larına neden olduğu bilinen zarflı virüslerdir. Obezite, 

diabetes mellitus (DM), hipertansiyon ve ileri yaş gibi 

komorbiditelerin hepsinin COVID-19 ile enfekte olma 

olasılığını artırdığı açıkça bilinmektedir (Rajpal, Rahimi, 

& Ismail‐Beigi, 2020). Ek olarak, enfeksiyonu takip eden 

sonuçlar, bu tür komorbiditeleri olmayan insanlardan çok 

daha kötüdür. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin 

raporları, diyabet ve metabolik sendromlu hastaların 

COVID-19 nedeniyle ölme olasılığının 10 kat daha fazla 

olabileceğini belirtmiştir(Bornstein, Dalan, Hopkins, 

Mingrone, & Boehm, 2020). 

Sanal bakım, birçok ülke tarafından hizmet sunumunu 

sürdürmek ve aynı zamanda nozokomiyal COVID-19'a 

maruz kalmayı önlemek amacıyla kullanılan bir araçtır. 

Tele sağlık, personel sıkıntısı çeken ABD, İngiltere ve 

Hindistan gibi ülkelerde hizmet verirken uzak yerlere 

ulaşmada  faydalı olmuştur (Jones et al., 2020; Wake et 

al., 2020). Bu tür teknolojilerin kullanılması, diyabetli 

bireylere insülin dozajındaki değişiklikler ve genel kişisel 

bakım hakkında bilgi verilmesini sağlamış, devam eden 
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iletişim, bireyleri güçlendirme ve durumlarını bağımsız 

olarak yönetme konusunda destek vermiştir. Pandemiden 

önce yapılan araştırmalar, sanal iletişimin HbA1c'yi 

başarıyla düşürebileceğini göstermiştir (Zhai, Zhu, Cai, 

Sun, & Zhao, 2014). 

Diyabetli bireylerin rutin kontrolleri, kan glukozu takibi, 

oral antidiyabetik ve insülün doz ayarlamaları için 

değişen aralıklarda hastanelere gitmeleri gerekmektedir. 

Fakat pandemi döneminde en riskli bölgelerin sağlık 

kuruluşları olduğunu bilmekteyiz. Belirsizlik ve risk 

taşıyan ve birde COVID-19 kısıtlamalarının olduğu bu 

süreçte 

Diyabetli hastalar üzerinde psikolojik stresi artmıştır. 

Ayrıca diyabetik ketoasidoz gibi kötü yönetilen kan 

şekerinden kaynaklanan komplikasyonlar, morbidite ve 

mortalite riskini artırır. Bu sadece bireyi ve aile birimini 

değil aynı zamanda sağlık sistemini de zorlayacaktır 

(Peters & Garg, 2020). Hele de sağlık sisteminin ve 

sağlık personelinin tüm gücü ile COVİD-19 enfeksiyonu 

ile savaştığı bu dönemde sağlık sistemine ek yük binerek 

çökmesine neden olabilir. 
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Hem hastaların enfeksiyon riski kapma olasılığını 

azaltmak, hem de COVİD-19’lu hastalar ile mücadele 

eden sağlık personelinin yüklerini hafifletmek için tele 

sağlık uygulamalarının kullanılması iyi bir fırsat 

olacaktır. Bu bölümde diyabetli bireylere pandemi 

sürecinde uygulanan ve/veya uygulanabilecek tele sağlık 

hizmetleri tartışılacaktır. 

1. COVID-19 SIRASINDA DİYABET 
HASTALARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR 

 

1.1. Egzersiz Eksikliği 
 

COVID 19'un yayılmasını önlemek için hükümetler ve 

halk sağlığı otoriteleri tarafından uygulanan önlemler 

arasında spor salonlarının ve parkların kapatılmasıyla 

birlikte sosyal mesafe kısıtlamaları yer almıştır. Dahası, 

halka gereksiz yere evlerinden çıkmayı sınırlamaları 

tavsiye edilmiştir (Cuschieri & Grech, 2020). 

Diyabet yönetimi ve önleme planlarının bir parçası olarak 

egzersiz uzun zamandır önemli bir gereklilik olarak kabul 

edilmiştir. Yıllar boyunca yapılan çeşitli çalışmalar, 

haftada 150 dakika fiziksel aktivite ve diyetle indüklenen 
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% 5-7 kilo kaybı dahil olmak üzere yaşam tarzı 

müdahalelerinin, bozulmuş glukoz toleransından (IGT) 

Tip 2 diyabete ilerleme riskini % 58 azalttığını 

bulmuştur(Cuschieri et al., 2016; Group, 2002). 

Sonuç olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 

sırasında aktif kalmanın olası yollarını içeren "Karantina 

Sırasında Fiziksel Olarak Aktif Kalın" adlı bir kılavuz 

yayınlayarak, çevrimiçi dersler ve videolar sayesinde 

evde sık sık yürüyüş molaları teşvik edilmiştir 

(Organization, 2020). 

1.2. Kilo Artışı 
 

Tüm dünyada zorunlu karantina, hareketsizliğe, fazla 

yeme davranışının görülmesine ve taze meyve- sebzelere 

sınırlı erişimle neden olmuştur. Diyabet hastaları da dahil 

olmak üzere bireyler, karbonhidrat tüketiminde 

potansiyel bir artışla birlikte, tipik olarak yüksek kalori 

ve / veya yağ içeren uzun raf ömrü konserve veya 

paketlenmiş gıdaların tüketimini artırmıştır (Wicaksana, 

Hertanti, Ferdiana, & Pramono, 2020). Bu tür yiyecek 

tüketimi, kilo alma riskini artırır ve daha yüksek 
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kardiyovasküler, trombotik ve solunum komplikasyonları 

oluşturur(Braekkan et al., 2013). 

Ek olarak, pulmoner lipofibroblastların normal 

adipositlerle birlikte COVID-19'un patojenik yanıtında 

rol oynadığı hipotezi öne sürülmüştür. Bunun, 

adipositleri virüs için rezervuarlara dönüştüren ACE-2 

reseptörlerinin artan ekspresyonundan kaynaklandığına 

inanılmaktadır. Ayrıca, adipositler, lipofibroblastların, 

pulmoner fibroza yol açan miyofibroblastlara 

transdiferansiyasyonuna yardımcı olur. Sonuç olarak, 

fibroz varlığı, diyabetli popülasyonda COVID-19 

enfeksiyonunun ciddi sonuçların oluşmasına yol açar 

(Kruglikov & Scherer, 2020). 

1.3. Zihinsel Stres ve Uyku Kalitesi 

 

Karantina ve izolasyon sırasında tekrarlayan bir sorun da, 

artan bir “zihinsel stres” ve “uyku alışkanlıklarındaki 

değişiklikler” olarak ortaya çıkmıştır (Marelli et al., 

2020). Anksiyete ise esas olarak virüse yakalanmaktan, 

uzun süre ikamet yeriyle sınırlı kalmaktan ve ayrıca 

sevdikleriyle görüşememekten kaynaklanıyordu 
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(Banerjee, Chakraborty, & Pal, 2020). Kuzey 

Hindistan'dan gelen katılımcıların %80'inden fazlası, 

COVID-19 konusunda endişelendiklerini ve bunların % 

12,5'i uykuda zorluk yaşadıklarını bildirmişlerdir (Ghosh, 

Arora, Gupta, Anoop, & Misra, 2020). 

Avrupa ülkesi Malta ayrıca yerel diyabetik nüfusa 

durumlarını yönetmede yardımcı olmak ve COVID-19 ile 

ilgili kaygılarını azaltmak için bir dizi öneri yayınladı 

(Sciberras et al., 2020). Ulusal Sağlık Servisi (NHS) 

ayrıca, diyabetik nüfusun bu zor zamanlarda erişmesi 

gerekebileceği bilgilendirici web sitelerini derleyen 

"COVID-19 salgını sırasında Diyabet hastalarının 

desteklenmesi için rehber “ yayınlamıştır (Skinner & 

Speight, 2020). 

1.4. Glisemik kontrol 

 

Diyabetli bireyde glisemik kontrolü gün içindeki 

beslenme, stres durumu, fiziksel aktivite durumları 

etkilemektedir. Pandemi sebebi ile genel yaşam 

şekillerimizin değişmesi glisemik kontrolü zorlaştırma-

ktadır. Bununla birlikte, COVID-19 enfeksiyonunun akut 
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aşamasında, komplikasyonların ortaya çıkmasını 

önlemek için sıkı glukoz kontrolünün sürdürülmesi 

esastır (Sciberras et al., 2020). 

1.5. Psikososyal sağlık  
 

Diyabetik ergenlerin psikofiziksel sağlığının korunması 

ev kısıtlamaları durumunda oldukça önemlidir. Özellikle 

Tip 1 DM’li çocukların okullarının kapanmasıyla günlük 

rutinleri ciddi şekilde bozulmuş ve okulda planlanan 

yemek zamanlarının, fiziksel aktivitelerin koruyucu 

yapısı kaybedilmiştir. Tüm bunlar, insülinin günlük 

uygulamasını daha zor hale getirmektedir. Ergenlerin 

kendi kendini yönetme yetkinlik düzeyine bağlı olarak, 

bazıları yanlış insülin dozu olasılığını en aza indirmek 

için daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyabilir. Ayrıca 

diyabetin iyi yönetilememesi glisemik seviyelerde 

istenmeyen dalgalanmalara neden olacaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü, 6 ile 17 yaş arası tüm çocuk ve 

ergenlerin, kas ve kemik güçlendirme aktivitelerinin yanı 

sıra orta ila şiddetli aerobik aktivite dahil olmak üzere 

günde 60 dakika veya daha fazla fiziksel aktivite 
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yapmasını önermektedir (Pihoker et al., 2018). Egzersiz, 

hemoglobin A1c (HbA1c), kilo kontrolü ve damar sağlığı 

üzerinde geniş kapsamlı faydalar sağlar ve bunlar tümü 

diyabetik hastalarda kardiyovasküler riski azaltmaya 

yardımcı olur (MacMillan et al., 2014). 

Pandemi kısıtlamalarının bir sonucu olarak artan 

hareketsiz yaşam tarzı ve ekran başında kalma süresinin 

artması ile kardiyovasküler sağlıkları üzerinde olumsuz 

bir etkisi olacağı öngörülmektedir. Dolayısı ile evde 

fiziksel aktivite alternatifleri konusunda tavsiyelerde 

bulunmanın bu süreçte büyük önemi vardır (Pietrobelli et 

al., 2020). Ayrıca COVID-19 pandemisi kısıtlamaları ve 

sosyal mesafe önlemleri ergenlere ek psikososyal stres 

yaratacağı unutulmamalıdır (Lee, 2020). 

2. DİABETES MELLİTUS VE TELE SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

 

Tele sağlık hizmetleri yaygın olarak sık takip gerektiren 

hastalığa sahip bireyler tarafından tercih edilmektedir. 

Diyabette bunlardan birisidir. Diyabetli hastalara yönelik; 

akut ve kronik komplikasyonların takibi, kilo kontrolü, 
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diyet, spor ve egzersizler için hatırlatma ve teşvik edici 

olma, kan şekeri takibi, ilaç alımının hatırlatılması ve 

takip edilmesi hastalığın tedavi edilmesi ve beklenmeyen 

sonuçların oluşmasını önlemek için önemli birer 

basamaktır. 

Uluslararası düzeyde Tele-sağlık girişimi Şubat 2020'de 

Ulusal Teletıp Kılavuzuna uygun olarak başlatılmış ve 

hem insülin tedavisi üzerine Tip 1 DM'li ergenlere hem 

de tek başına oral hipoglisemik ajanlarla Tip 2 DM 

olanlara veya ek insülin tedavisine ihtiyaç duyanlara 

ulaşılmıştır. Tele-sağlık hizmetinin temel bileşenleri 

arasında (1) tele-danışma platformu, (2) ödeme 

platformu, (3) laboratuvar testleri (4) ve ilaç toplama / 

dağıtım yer almaktadır (Lim, Yap, & Chin, 2020). 

2.1. Mobil Aplikasyonlar 

Son dönemde teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların 

kullanımının yaygınlaşması ile sağlık hizmetlerinin de 

mobilleşmesine uygun taban hazırlamıştır. Pandemi 

sürecinde evlerinden çıkamayan, çıkmak istemeyen 

diyabet hastalarının kan şekerlerinin başarılı bir şekilde 

ölçülmesi, kayıt edilmesini ve gerekli durumlarda sağlık 
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ekibi ile paylaşılmasını sağlayan uygulamalar 

geliştirilmiştir (Fagherazzi & Ravaud, 2019). Kan 

şekerinin takibinde bir diğer yöntem de ise, ucunda 

sensör ve iğnesi olan aparatı vücudun, istenilen herhangi 

bir yerine subkutan şekilde tutturulmakta ve aparatta 

mevcut olan sensörü, telefonumuza indirdiğimiz 

aplikasyona tutup, okunmasını sağlandığında ölçüm 

yapılmış ve yapılan ölçümün telefona indirilmesi 

sağlanmış olmaktadır.  

Chang ve arkadaşları 10 hafta boyunca mobil app ile 

izledikleri diyabet hastalarına sağlıklı yaşam, egzersiz, 

beslenme, diyabetik ayak ve glikoz kontrolü için 

danışmanlık vermiş ve  10 haftanın sonunda bireylerde 

HbA1c sinde iyileşme gülmüştür (Chang, Chang, Chen, 

& Yen, 2018).Yom ve arkadaşları da mobil app ile 

diyabetli bireylerin fiziksel egzersize uyumunu artırmaya 

yönelik izlem ve iletişim desteği vermiş ve sonunda 

bireylerin yürüme adımlarının ve aktivitelerinin arttığını 

belirlemişlerdir (Yom-Tov et al., 2017). 
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2.2. Kısa Mesaj ile Hatırlatma Yapılması 
 

Diyabet hastalarının en önemli sorunlarından birisi de 

ilaçlarını doğru takip edememeleridir. Diyabetli bireyler, 

özellikle sosyal destekten yoksun yaşlılarda olmak üzere, 

kişiselleştirilmiş tedavi programlarını yönetmede başarılı 

olamayabilirler, dolayısı ile bu popülasyonlar sağlık 

çalışanlarına bağımlıdır (Myers et al., 2020). 

Tele sağlık hizmetleri kapsamında diyabetli hastalara gün 

içinde ilaçlarını almalarını hatırlatan kısa mesajların 

atılması bu sorunun büyük oranda ortadan kalkmasına 

yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda diyabetli hastaların 

aktivite yapmaları için gönderilecek olan teşvik mesajları 

sayesinde kişi hem önemsendiğini düşünecek hem de bir 

şeyleri başarma gücünü kendinde bulabilecektir (Ertek, 

2011). 

2.3.  Web tabanlı uygulamalar 

 

Akıncı ve arkadaşlarının Tip 2 diyabetli hastalarda 

internet tabanlı egzersizin glisemik kontrol, kan lipidleri, 

vücut kompozisyonu, fiziksel aktivite düzeyi, 

fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi üzerindeki 
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etkilerini denetimli grup egzersizi ile karşılaştırmak için 

yaptığı çalışmada hem denetimli grup egzersizinin hem 

de internet tabanlı egzersizin tip 2 diyabetli kişilerde 

glisemik kontrolü, bel ve kalça çevresini, fonksiyonel 

kapasiteyi, fiziksel aktivite seviyesini ve yaşam kalitesini 

iyileştirebileceğini göstermektedir (Akinci, Yeldan, 

Satman, Dirican, & Ozdincler, 2018). Benzer şekilde bir 

çevrimiçi kendi kendini izleme programının tip 2 

diyabetli hastalarda fiziksel aktivite, glikozlu hemoglobin 

ve diğer sağlık önlemleri üzerindeki etkinliğini 

belirlemek için yapılan web tabanlı bir uygulamada, 

Fiziksel aktivitenin kendi kendine takibi, ileri tip 2 

diyabetli hastalarda fiziksel aktiviteyi iyileştirdiği 

görülmüştür (Kooiman et al., 2018). 

2.4.  Diyabetik Ayak Takibi 

 

Diyabetin en önemli komplikasyonlarından birisi olan 

diyabetik ayak doğru eğitim, danışmanlık ve kan glukozu 

regülasyonu ile gelişimi yavaşlatılabilir dahası 

önlenebilir. Ayrıca geliştirilen tele sağlık uygulamaları 

ile sayesinde hastaların ayak muayeneleri, hasta eğitim-

leri, hastanın karar verme ve sorularını cevaplandırması 
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görüntülü olarak mümkün kılınmıştır (Orhan & 

Bahçecik, 2017). 

2.5.  Uzaktan Yaşam Tarzı Koçluğu 

 

Pandemi sürecinde diyabetli bireylerin izlemini 

kolaylaştırmak için Bergenstal ve arkadaşlarının 

çalışmasında Tip 2 diyabetli kişiler için Onduo Sanal 

Diyabet Kliniği, bir mobil uygulamayı, uzaktan yaşam 

tarzı koçluğunu, bağlı cihazları ve canlı video 

konsültasyonlarını kurul onaylı endokrinologlarla 

birleştirdi. Genel olarak, bu çalışmanın sonuçları, 

rtCGM'nin aralıklı kullanımının, katılımcıların diyabet 

bakımı davranışlarının etkisi ve önemi hakkındaki 

bilgilerini artıran, kendi kendine yönetim rejimlerine 

katılımı artıran ve glisemik kontroldeki gelişmelerle 

ilişkili olan yararlı bir diyabet yönetim aracı olduğunu 

göstermektedir (Bergenstal et al., 2020).  
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SONUÇ 

Diyabet hastalığı, onlarca yıldır küresel bir yük olmuştur; 

ancak, COVID-19 pandemisinin başlaması bu yükü daha 

da artırmıştır.  Pandemiler, sağlık hizmeti sunumunda 

asılması zor sıkıntılar yaratır, dolayısı ile beklenmedik 

durumlarda vazgeçilmez olan sağlık hizmetlerinde 

alternetif geliştirilmelidir.  

Yaşanan pandemi süreci başta olmak üzere diyabet 

hastalarının bakıma erişimlerini genişletmek, sağlık 

sisteminin yükünü azaltmak için dijital diyabet 

teknolojileri ve tele-sağlık protokollerinin kullanılması, 

bu zorlukları çözme potansiyeline sahip olduğu 

kuşkusuzdur. 
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BÖLÜM 4 

COVİD-19 PANDEMİSİNDE 
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLI HASTA 

SAĞLIĞI VE TELE SAĞLIK UYGULAMALARI 

Ziya KOÇAK*4 
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GİRİŞ  

SARS- CoV-2 veya koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-

19) olarak da bilinen koronavirüse bağlı şiddetli akut 

solunum sendromu, ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in 

Wuhan şehrinden görülmüştür.  Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) 11 Mart 2020 COVİD-19 hastalığını küresel bir 

pandemi olarak ilan etmiştir. Dikkatler, COVID-19 

hastalığının yarattığı akut durumu ele almaya odaklanmış 

olsa da, özellikle fiziksel aktiviteyi sınırlayabilecek ve 

zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilecek uzun süreli 

sosyal izolasyon döneminde, kardiyovasküler morbidite 

ve mortaliteyi önlemeye yönelik çabalarımıza devam 

etme zorunluluğu aşikardır (Neubeck, Hansen, Jaarsma, 

Klompstra, & Gallagher, 2020). COVİD-19  pandemisi 

sağlık kaynaklarının doğru tahsisi ve optimal 

kardiyovasküler bakımı sağlama açısından tüm dünya 

için büyük bir zorluk oluşturmuştur(Guo et al., 2020; 

Sahu & Kapoor, 2020a). Kardiyovasküler hastalar, 

COVID-19 enfeksiyonu kapma açısından yüksek risk 

altındadır ve daha yüksek mortalite ve morbidite 

risklerine sahiptir. Dahası, COVD-19'un hastalarda uzun 
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vadeli kardiyak etkilere sahip olduğuna dair artan kanıtlar 

mevcuttur (Yancy & Fonarow, 2020). 

Salgın sırasında hem hastalar hem de sağlık çalışanları 

için yeni koronavirüse maruz kalmayı sınırlamak giderek 

daha önemli hale gelmiştir (Madjid, Safavi-Naeini, 

Solomon, & Vardeny, 2020). Bu süreçte sanal takip ve 

bakım sunarak; rutin ziyaretlerin azaltılması ve 

ertelenmesi, evde hasta triyajını mümkün kılmak ve 

gereksiz maruz kalma riskinden kaçınmak için 

hastaneleri yalnızca özellikle belirtilirse ziyaret etmeleri 

sağlanabilecektir (Sahu & Kapoor, 2020b). Günümüzde 

dijital sağlık hizmetleri, COVID-19 hastaları ile dolmuş 

olan sağlık bakım hizmetlerine rutin ziyaretlerinden 

kaçınarak özellikle kardiyovasküler hastaları koronavirüs 

hastalığından korumak için devrim niteliğinde yeni bir 

araç olabilir. Telesağlığın benimsenmesi 2019' da % 11 

iken şu anda yalnızca ABD'de % 46'ya yükselmiştir. 

Yapılan bir anket çalışmasında hastalar % 76'sının 

geçmişin kişisel sağlık hizmeti modeline geri 

dönmeyerek, tele sağlık hizmeti kullanmak istediklerini 

göstermiştir. Artık pandemiden öncekine kıyasla 
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hastaların üçte ikisi tele sağlık ziyaretlerinin daha fazla 

tercih ettiklerini bildirmiştir (McKinsey, 2020). Bu 

bölümde günümüzde dijital sağlık hizmetlerinin rolünü 

değerlendirirken, pandemi sürecin de dijital 

kardiyovasküler bakım üzerine literatürü incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

1. TELESAĞLIK İLE İLGİLİ GENEL 

KAVRAMLAR 

 

1.1.  Dijital Sağlık: “Hasta sağlığını ve sağlık hizmeti 

sunumunu iyileştirmek için sağlık bilgilerini toplamak, 

paylaşmak ve manipüle etmek için dijital bilgi veya veri 

ve iletişim teknolojilerinin kullanımı olarak 

tanımlanmaktadır (Turakhia, Desai, & Harrington, 2016). 

 

1.2.  E- Sağlık: Dünya Sağlık Örgütü, “sağlık ve 

sağlıkla ilgili alanları desteklemek için bilgi ve iletişim 

teknolojisinin kullanımı” ve m Health (mobil sağlık) 

“sağlık için mobil kablosuz teknolojilerin kullanımı” 

olarak tanımlamıştır (Kaushik, Patel, & Dubey, 2020). 
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1.3.  Tele Tıp: “Hastaların telekomünikasyon 

teknolojisi yoluyla uzaktan teşhis ve tedavisi olarak 

tanımlanmaktadır. Tele tıp, yeni bir terim değildir ve son 

birkaç yıldır uzman doktorların ve sağlık bakım 

tesislerinin bulunmadığı coğrafi olarak uzak bölgelere 

sağlık hizmeti tesisi sunmak için kullanılmaktadır. 

Teletıp hizmetleri kullanılarak sanal bir ziyaret 

oluşturulur, hasta evde kalır ve konsültasyon, bir danışan 

hekim veya cerrah tarafından telefon görüşmesi ile 

yapılır (Lopes et al., 2019). 

 

1.4.  Mobil Sağlık: Tıbbi uygulamalarda ve halk 

sağlığı uygulamalarında, cep telefonları, uzaktan izlem 

cihazları, kişisel dijital asistanlar ve kablosuz internete 

bağlanabilen cihazlar gibi mobil cihazların kullanılması 

olarak tanımlanmaktadır. Mobil sağlık uygulamalarına 

örnek olarak, telefon danışma hatları, hatırlatıcı kısa 

mesajlar ve elektronik hasta verilerine cep telefonundan 

erişim gösterilebilmektedir. Mobil sağlık, sağlık 

hizmetlerinin sunumunda mobil teknoloji ve 

uygulamaların akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıyla 

kullanılmasıdır. Mobil sağlık hizmeti genellikle mobil 
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cihazlara indirilen bir uygulamanın kullanılmasıyla 

sunulmaktadır. Örneğin mobil uygulamalar aracılığıyla 

kişilere sağlık davranışlarını geliştiren mesajlar 

gönderilebilmektedir. Canlı video-konferans için video-

konferans üniteleri, çevre kamera sistemleri, 

videoskoplar ve web kameraları kullanılabilmektedir. 

Görüntülü görüşmeler bilgisayar monitörü, plazma 

televizyon, projeksiyon cihazı veya tablet aracılığıyla 

yapılabilmektedir. Canlı video-konferans sağlık 

hizmetleri sunumunun bazı alanlarında avantaj 

sağlayabilmektedir (Altuntaş, 2019). 
 

1.5.  Uzaktan İzlem: Tele sağlığın önemi her geçen 

gün artan bir alanı olmakla birlikte, genellikle evindeki 

hastadan sensörler ve izleme ekipmanları aracılığıyla 

toplanan sağlık verilerinin bir dış izleme merkezine 

aktarılmasıdır. Covid-19 sürecinde daha çok gündeme 

gelmiş olup hasta takibinde önemli gelişmelere sebep 

olmuştur. Uzaktan izlemde, sağlık verilerini toplamak 

için dijital teknolojiler kullanılmaktadır ve bu veriler 

değerlendirme ve öneri için uzaktaki bir sağlık kurumuna 

elektronik bir iletişim sistemi aracılığıyla iletilmektedir. 
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Uzaktan izlem programlarında, kan basıncı, kan şekeri, 

oksijen saturasyonu, nabız, vücut sıcaklığı, vücut ağırlığı 

vb. veriler ölçülebilmektedir (Altuntaş, 2019). 
 

1.6.  Tele Bakım: İnsanların daha uzun süre bağımsız 

yaşayabilmeleri için gerekli olan sosyal bakım ve sağlık 

hizmetlerinin alarmlar, sensörler ve diğer benzer cihazlar 

aracılığıyla sunulması olarak tanımlanmaktadır. Yardımcı 

teknolojiler ve hizmetler bireysel ihtiyaçlara göre 

geliştirilmektedir. Bu cihazlar kişilerin hareketlerini 

izleyebilmekte ve düşme, çarpma gibi acil durumlarda 

yardım isteyebilmektedir (Altuntaş, 2019). 
 

1.7.  Tele Evde Bakım: Evde tele-sağlığın bir türü 

olan tele-evde bakım, hasta evlerinden ev sağlık 

kurumlarına normal telefon hatlarını kullanarak ses, 

video ve sağlıkla ilgili verilerin etkileşimini sağlayan bir 

iletişim ve klinik bilgi sistemi olarak tanımlanır (Danksy, 

Bowles, & Palmer, 2003).  

 

1.8.  Tele Hemşirelik: Evinde takip edilen ve kronik 

hastalığı olan bir kişinin, tedavi planı ile ilgili bilgilerini 

değerlendirmek, kişiyi yönlendirmek veya sağlık 
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düzeyinin iyileşmesine yardımcı olmak için hemşirelik 

uygulamaları yapılırken bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Tele hemşirelik, 

tele sağlığın bir bileşenidir. Hemşirelerin bilgi, iletişim 

ve internet teknolojilerini kullanarak hastaların sağlık 

ihtiyaçlarını karşılamasıdır (Altuntaş, 2019). 
 

Tele sağlık hizmetleri her ne kadar yeni bir uygulama 

olmasa da, COVID-19 pandemisinin mevcut çağında, 

dijital sağlık sistemleri dünya çapında popülerlik 

kazanmıştır ve bu sistemler iyi bir hasta memnuniyeti 

düzeyine ulaşmıştır. 

2. KARDİYOVASKULAR HASTALIKLARDA 

DİJİTAL SAĞLIĞIN ROLÜ 

 

2.1. Önleyici kardiyoloji 
 

Birincil korunma ile sağlığın korunması özel 

konsültasyonları, başvuruları ve komplikasyonları 

azaltarak sağlık bakım kaynaklarını koruduğu için 

kardiyolojide özel bir öneme sahiptir. Dijital araçlar, 

sigarayı bırakma ve kilo verme programları, kan basıncı 

(BP) kontrolünü optimize etme, şeker hastalarında 
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glisemik kontrolü iyileştirme, lipid ve kolesterol 

düzeylerini izleme ve böylece hem morbiditeyi hem de 

morbiditeyi ve sağlık bakımı yükü azaltarak birincil ve 

ikincil kardiyak olayların önlenmesinde hayati bir rol 

oynar. 2019 yılının Aralık ayından beri yaşanan 

kısıtlamaların küresel olarak fiziksel aktivite seviyelerini 

düşmesi şaşırtıcı değildir. ABD'de yapılan bir araştırma 

objektif olarak ölçülen fiziksel aktivitenin, sosyal mesafe 

önlemleri uygulandığından bu yana % 39 düştüğünü 

göstermiştir (Neubeck et al., 2020). Tüm yaş gruplarında 

fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik tele sağlık 

hizmetlerinden yararlanılmıştır (Sepulveda-Loyola et al., 

2020). Ayrıca fiziksel ve zihinsel aktiviteler, beslenme 

modelleri, metabolitler, kan basıncı takipleri ile bireysel 

ve toplum sağlığı korunmuştur (Wahlqvist, 2020). Bu 

hedeflere telefon görüşmeleri veya kısa mesajlar, web 

tabanlı sohbet uygulamaları, giyilebilir cihazlar ve 

sensörler, ilaç ve diyet uyumu uygulamaları ve kişisel 

bakım yoluyla kolayca ulaşılabilir (Gusmão et al., 2019).  
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Bu ihtiyaçların yanı sıra kardiyovasküler hastalığı olan 

bireylerin mevcut durumları, ilaç kullanımları, cihazları 

ve COVİD-19 pandemisinin kendilerine olan etkileri 

hakkında doğru ve anlaşılır bilgi alma ihtiyaçları vardır.  

Avrupa Kardiyoloji Derneği  hastaların COVID-19 

sırasında sağlıkları hakkında sorduğu birçok soruya 

cevaplar sunmaktadır (Forum, 2020). Ayrıca Heart 

Failure Matters web sitesi, kalp yetmezliği hastaları için 

COVID-19 salgınının sonuçları hakkında 10 dilde güncel 

bilgi ve özel bir Facebook forumu aracılığıyla 

deneyimleri tartışma fırsatı veren, güvenilir bilgiler 

içeren kullanıcı dostu bir web sitesi örneği sunmaktadır 

(https://www.heartfailure matters.org). 

2.2. Hipertansiyon 

 

Hipertansiyon, evde dijital kan basıncı monitörleri 

kullanılarak etkin bir şekilde yönetilebilir ve ardından 

teletıp konsültasyonu yoluyla antihipertansif ilaçların 

dozu ayarlanabilir. Kan basıncının evde izlenmesi ve 

bakımı, hasta merkezli bakım için basit bir yöntemdir ve 

ek olarak bireylerin "beyaz önlük hipertansiyonunu" 

durumlarını ortadan kaldırabilir. Ciemins ve ark. 



 

86 COVİD-19 PANDEMİSİNDE TELESAĞLIK UYGULAMALARI 

prospektif kohort çalışmalarında, akıllı telefon teknolojisi 

ile evde kan basıncı izleme, yeni tanı konmuş ve kontrol 

edilmemiş hipertansif hastalar arasında kan basıncı 

kontrolünü geliştirmiştir (Ciemins et al., 2018). Green ve 

ark. randomize kontrol çalışmalarında, web iletişimi 

yoluyla eczacı bakımı alan hastaların normal bakıma göre 

daha iyi kan basıncı kontrolüne sahip oldukları sonucuna 

varmıştır (Green et al., 2008). Milani ve ark., “Dijital 

araçlar kullanarak hipertansiyon kontrolünü ve hasta 

katılımını iyileştirme” adlı çalışmalarında, 90 günde 

normal bakım yerine dijital KB monitörleri kullanan 

hastaların% 71'inin KB'yi iyi kontrol ettiğini bildirmiştir 

(Milani, Lavie, Bober, Milani, & Ventura, 2017). 

2.3.  Ritim Bozuklukları 
 

Teknolojinin ilerlemesi ile beraber giyilebilir, takması 

kolay, kalp ritim bozukluklarını tesbit eden, invaziv 

olmayan araçlar geliştirilmiştir. Halcox ve ark., iPod'a 

wifi aracılığıyla bağlanabilen ve Atriyal Fibrilasyonu 

tespit eden kalp monitörü cihazı üzerinde bir çalışma 

gerçekleştirmiş ve rutin kardiyak bakım ziyaretlerinden 

daha etkili olduğunu bulmuşlardır (Halcox et al., 2017). 
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Bu uygulamalar, mevcut pandemi durumun da teşhis ve 

takip için potansiyel bir faydaya sahiptir. 

2.4. Kalp Yetmezliği 
 

Kalp yetmezliği yönetimi için dijital çözümler, 

yapılandırılmış telefon desteği gibi geleneksel müdaha-

lelerden implante edilebilir ve giyilebilir cihazlar gibi 

daha yeni müdahalelere kadar değişebilmektedir. Kalp 

yetmezliğinde uzaktan hasta yönetiminin üç ayağı vardır. 

Birincisi  kardiyolog, doktorlar ve kalp yetmezliği 

hemşireleri tarafından sağlanan kılavuza dayalı terapi;  

ikincisi hastalara cihazların nasıl kullanılacağına ilişkin 

evde hemşire temelli eğitim; üçüncüsü ise hastanın 

günlük yaşamsal parametreleri ölçtüğü ve bunları daha 

fazla gerekli müdahale için teletıp bakım birimine ilettiği 

uzaktan izlemedir (Kaushik et al., 2020). Avrupa 

Kardiyoloji Derneği, kalp yetmezliği hastalarında tele tıp 

rolüne ilişkin fikir birliği; kalp yetmezliği olan hastalarda 

sık hastaneye yatış, kardiyovasküler komplikasyon ve 

ölüm riskini azaltmak için evde uzaktan izlemenin olması 

yönündedir (Seferovic et al., 2019). 
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2.5.  Kardiyovasküler Cerrahi Hastaları 
 

Pandemi sürecinde dijital sağlık ve tele tıp hizmetleri, 

tanıdan ameliyat sonrası rehabilitasyona kadar kalp 

cerrahisi hastalarına hitap edebilir. Dijital araçlar ve 

cihazlar yardımıyla uzaktan verilen postoperatif bakımın 

pratik uygulamaları geliştirilebilir. Akıllı telefonlar, 

dijital kameralar, video konferans yoluyla görüntü 

aktarımı ve web tabanlı uygulamalar, özellikle hastalara 

verilen zamanında ve sistemik randevu ile cerrahi alan 

komplikasyonları, yara enfeksiyonları, uygun olmayan 

iyileşme, dikişlerin patlaması gibi cerrahi sonrası 

komplikasyonları azaltabilir ve tanımlayabilir. Tüm bu 

uygulamalar postoperatif kardiyak cerrahi hastalarının 

COVID-19 pandemisi sürecinde dijital sağlık veya tele 

tıp kullanımıyla yönetilebileceğine dair kanıt sağlamıştır 

(Kaushik et al., 2020). 

2.6. Kardiyak Rehabilitasyon 

 

Biliyoruz ki, kardiyak olaydan sonra hastalara genellikle 

kardiyak rehabilitasyon önerilmektedir. Ancak rehabili-

tasyon sürecini devam ettirecek sağlık personelinin 
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COVID-19' un acil tedavisini desteklemek öncelikleri 

olmuştur. Bu nedenle, kardiyak rehabilitasyonun 

kardiyovasküler risk faktörleri, yaşam kalitesi ve 

morbidite ve mortalitenin azaltılması üzerindeki iyi 

bilinen faydaları göz önünde bulundurulduğunda, mevcut 

kardiyak rehabilitasyon programlarına çevrimiçi geçiş 

yapmak, KVH'li kişilerin sağlığını korumak açısından 

oldukça kritik görünmektedir(Yeo, Wang, & Low, 2020). 

Rehabilitasyon programları, kalp hastalarında müdahale 

sonrasında egzersiz kapasitesinin geliştirilmesinde, 

yaşam kalitesinin artırılmasında ve morbidite ve 

mortalitenin azaltılmasında rol oynamaktadır. Dijital 

sağlık ve tele tıp temelli programlar, kardiyak 

rehabilitasyon tedavisi arayan hastalar için alternatif ve 

etkili bir çözüm sunar. Blasco ve ark. uzaktan izleme 

temelli bir yaklaşım kullandığı randomize bir kontrol 

çalışmasında, akut koroner sendromu hastalarda kan 

basıncı ve glisemik kontrol sağlamasınının 

kardiyovasküler risk profilinde ve sağ kalım oranlarında 

iyileşme sağladığını bulmuştur (Blasco et al., 2012). 

Özellikle pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar sebebi 

ile kardiyak rehabilitasyona erişim problemi yaşayan 
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hastalara mobil tabanlı uygulamaların ve dijital sağlık 

hizmetlerinin kullanımı fayda sağlayabilir. Ayrıca gene 

kısıtlamalar sebebi ile fiziksel aktivitenin azalması 

problemi tele sağlığın proaktif kullanımı ile 

iyileştirilebilir.  

2.7.  Kardiyak Cihazların Evde İzlenmesi 
 

İlk implante edilebilir kalp pilinin 1960 yılında 

bulunması ile kalp hastalıkları yönetiminde yeni bir çağ 

başlatmıştır. Bu hayat kurtaran teknoloji, önümüzdeki 60 

yıl içinde kalp resenkronizasyon tedavisi (CRT) gibi 

özelliklere sahip implante edilebilir kardiyak 

defibrilatörleri (ICD'ler) içerecek şekilde geliştirilmiş ve 

sağlık personelinin tehlikeli aritmiler ve konjestif kalp 

yetmezliği olan hastaları hastane sınırları dışında güvenli 

bir şekilde yönetmelerine olanak tanımıştır. Bu 

teknolojinin ilerlemesindeki önemli bir adım ise, uzaktan 

hasta izlemenin uygulanmasıdır. Günümüzde uzaktan 

hasta izlemi implante edilebilir kardiyak cihazları olan 

hastalar için giyilebilir monitörler ve harici akıllı telefon 

özellikli cihazlar standart bakım haline gelmiştir (Miller, 

Skoll, & Saxon, 2020).  
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2020'den önce, uzaktan izleme modeli yerel, eyalet ve 

federal düzeyde sınırlı geri ödeme stratejileri nedeniyle 

gerçekleşmemiştir fakat, ilk gerçek küresel salgın 

COVID-19 virüsünün ortaya çıkışı ve bu engellerin 

kaldırılmasına yol açmıştır. Sağlık sistemini daha önce 

görülmemiş bir hızda tele sağlık hizmetlerine dönüşüme 

ve yeniliklere geçmiştir. (Lakkireddy et al., 2020; Miller 

et al., 2020). 
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SONUÇ 

Dijital sağlık temelli kardiyovasküler bakım, son on yılda 

kabul görmüştür. Dijital sağlığın rolü erken teşhis, triyaj, 

ameliyat öncesi çalışma, ameliyat sonrası ve girişimsel 

komplikasyonları yönetme ve takipte genişliyor. COVID-

19 salgınının mevcut durumu, alışılmış kardiyovasküler 

bakımı eşi görülmemiş bir şekilde etkiledi; Öte yandan, 

dijital sağlığın sağlık hizmeti sunumunu kolaylaştır-

masına izin verdi. Dijital sağlık yoluyla kardiyovasküler 

teslimatın kendi sınırlamaları olmasına rağmen, hem 

hastaların hem de sağlık çalışanlarının maruziyetini 

sınırlandırarak ve aynı zamanda yeterli kardiyovasküler 

bakımı sağlayarak bu pandemi zamanında etkili bir 

alternatif strateji olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, 

Hastane ziyaretlerini en aza indirgemek ve mümkünse 

kaçınmak için tüm stabil kalp hastaları için telefon veya 

tele-sağlık bakımı yaygınlaştırılmalıdır.  
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