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Genel Bilgi

·

Son 100 yıl içerisinde dünyada bilimin hızla gelişmesi, eğitim ve gelir düzeyindeki
yükselme, buna paralel olarak beslenme alışkanlıklarının değişmesi, yeni
geliştirilen ilaç ve aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler
beklenen yaşam süresinin artmasına neden olmuştur. Yaşam süresindeki bu
artışa paralel olarak bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların görülme sıklığında da
artış meydana gelmiştir
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Genel Bilgi

·

Bulaşıcı olmayan hastalıklar(kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik
solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere) küresel ölümlerin %60’ını
oluşturmaktadır. Bu da 1 yıl içerisinde dünyadaki 58,7 milyon ölümün 35
milyonuna denk gelmekte ve bunların büyük kısmı (28,1 milyon) orta ve düşük
gelirli ülkelerde meydana gelmektedir.(DSÖ 2008) Yalnızca gelişmekte olan
ülkelerde her yıl bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı olarak gerçekleşen 60 yaş
altında görülen sekiz milyon erken ölüm “önlenebilir” ölümlerdir.
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Tanım
Kronik Hastalık Ne demektir?

Tanım 1
Dünya Sağlık Örgütü, kronik hastalıkları, uzun süreli
ve genelde yavaş ilerleme gösteren hastalıklar olarak
tanımlar
Kronik hastalık, “bir ya da daha fazla yıl süren (kimi
kaynaklarda 3 ay ve daha uzun süren diye de
geçiyor), kişinin sürekli tıbbi destek almasını
gerektiren ve/veya kişinin günlük yaşamını kısıtlayan
durum” olarak tanımlanabilir,

Tanım 2
Başka bir deyişle, kronik hastalıklar, kontrol edilebilen
ama tam olarak tedavi edilemeyen, komplikasyonları
sonrası kalıcı sekeller bırakabilen, hastanın
rehabilitasyonu için özel eğitim gerektirebilen, uzun
süre boyunca bakım, gözetim ve denetim
gerektireceği beklenen hastalıklardır.

Kaynak:Sürdürülebilir Sağlik Sistemi İçin Kronik Hastalik Yönetiminde Elektronik Sağlik Kayitlarinin Rolü, Prof. Dr. Erdal AKALIN, Doç. Dr. Mine
DURUSU TANRİÖVER, Faik SAYRAN, Haziran 2012 Yayın No: TÜSİAD-T/2012-06/529
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Nedir?
Kronik Hastalıkların başlangıç
aşamasında önlenmesi, ya da tanı
konulduktan sonra ilerlemesini
önlemeye çalışan, potansiyel
hastalık komplikasyonlarını
azaltmaya çalışan toplum tabanlı
proaktif bir yaklaşımdır.
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Kronik Hastalıklar Neden Yönetilmeli?

Bulaşıcı olmayan hastalıklar

Hem gelişmiş hem de gelişmekte

Sağlık Bakanlığının Türkiye’de

düşük ve orta gelir düzeyli

olan ülke ekonomilerinde bulaşıcı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve

ülkelerde daha ağır bir yük

olmayan hastalıklar büyük finansal

Risk Faktörleri ile Mücadele

oluşturmakta ve sağlık hizmeti,

ve ekonomik risk oluşturmakta,

Politikaları raporuna göre Kronik

bakım ve tedavi masrafları kişileri sağlık hizmeti sunum sistemlerinin
hızla fakirlik sınırının altına
düşürebilmektedir.
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Hastalıkların makroekonomik

sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. etkisi de çok büyük olacaktır.

Amaç!
Kronik hastalıkların yönetiminde elde
edilecek başarı ile kronik hastalıkların
yol açtığı işgücü kayıpları, harcamalar
ve sağlık kaynaklarının kullanımı
azalırken; bir büyüme göstergesi
olarak "sağlık" ve ekonomik kazançlar
artacaktır. İşte Kronik Hastalık
Yönetiminin amacı budur..
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Place your screenshot here

Türkiye’de ve Dünyada En Sık Görülen Kronik Hastalıklar

• Kalp Hastalıkları (MI, HT gibi)
• ,Akciğer Hastalıkları (KOAH, Astım gibi
• Diyabet
• Serebrovasküler Hastalıklar
• Nöropsikiyatrik Hastalıklar
• Kanserler
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Nasıl Yönetmeli?

·Tüm dünyada kronik hastalıkların yönetimi

·Türkiye’de bu çabalar henüz emekleme

çok zordur. Bu zorlukların başında sağlık

dönemindedir.

hizmetinde sürekliliğin sağlanamaması,

·İşte bu emekleme döneminin sonu

parçalı sağlık hizmeti sunumu, etkisiz ve

geliştirilecek ülkemize özgü «Kronik

verimsiz sağlık hizmeti ve kronik hastalık

Hastalık Yönetim» modelleriyle birlikte

yönetiminde koordinasyon eksikliği

sona erecektir.

gelmektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde
kronik hastalık yönetimi modelleri
geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır.
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Nasıl Yönetmeli?

·Oluşturacağımız bu Kronik Hastalık

·3- Erken tanı ve tedavi (kanıta-dayalı

Yönetim Modelinin amacı şunlar olmalıdır,

rehberlerle)

·1- Farkındalık yaratma (topluma ve sağlık

·4- Rehabilitasyon.

çalışanlarına yönelik),
·2- Önleyici-koruyucu önemleri alma,
öğretme (eğitim, sağlık okuryazarlığı,
davranış değişikliği),
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Evde Bakımda
Teknolojik
Uygulamalar

Tanım
Teletıp, Tele Sağlık Nedir?

Teletıp Tanım

Tele Sağlık Tanım

Hastalara uzaktan tanı koymak, izlemek

Sağlıkla ilgili hizmetlerin başka yerde oturan

ve tedavi etmek için teknolojinin

kişi veya hastalara kurulmuş ağlar yardımıyla

kullanılması.

aktarılması demektir, klinik (koruyucu, desketleyici
ve iyileştirici uygulamaların
tümü) veya klinik dışı (eğitim, uygulamadaki
kuralların düzenlenmesi, sistemlerin integrasyonu,
hasta kayıtları ve elektronik sevk işlemleri gibi)
olabilir,

Kaynak: Connected Health: A Review of Technologies and Strategies to Improve Patient Care with Telemedicine and Telehealth; Health Affairs 2014
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Tele-tıp uygulamaları 3 kategoride incelenir:
Bilgilerin depolanıp sonra değerlendirildiği
depola ve ilet (“store
and forward”) servisleri, uzaktan kontrol ve
takip (”remote monitoring”), ve interaktif
servisler. Özellikle doktora gidemeyecek
durumdaki yaşlı veya gebe hastalar, sağlık
imkanlarının uzanamadığı bölgelerdeki kişiler
için tele-tıbbın kullanımı oldukça verimli
bulunmuştur,
Kaynak: 1-Bonvissuto K. Coming of age. Telemedicine is maturing. It can increase patient access--and maybe even your
income. Med Econ. 2010; 4:8714-8
2-Pérez-Ferre N, Galindo M, Fernández MD, Velasco V, Runkle I, de la Cruz MJ, Martín Rojas-Marcos P, Del Valle L,
Calle-Pascual AL. The outcomes of
gestational diabetes mellitus after a telecare approach are not inferior to traditional outpatient clinic visits. Int J Endocrinol.
2010; Epub.
3- Pérez-Ferre N, Galindo M, Fernández MD, Velasco V, de la Cruz MJ, Martín P, et al.. A Telemedicine system based on
Internet and short message
service as a new approach in the follow-up of patients with gestational diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 87:15-17.
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Teletıp Nedir?
Profesyonel
Konsültasyon

Videokonferans

Teşhis ve
Tedavi

Asenkronize
Depola ve İlet

Uzaktan Takip
Cihazı

Sürekli Gözlem
ve Bakımın
Koordinasyonu

Eğitim

Telefon

Hasta Portalı

Mobil
Uygulamalar

Kaynak: Marketing and Planning Leadership Council
interviews and analysis. (Advisory Board)

January 23, 2016

Confidential
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Tarihte Teletıp Uygulamaları

1920 (ABD): Basit telefon hatlarıyla EKG ve EEG transferi
denemeleri yapılmış,
1920 (ABD): Radyo Ses dalgalarıyla denizcilere Mors Alfabesi
kullanılarak tıbbi danışmanlık hizmeti sunma denemesi yapılmış,
1950 (ABD): Bir eyalet Akıl ve Ruh Sağlığı hastanesi ile Nebraska
Psikiyatri enstitüsü arasında Tele-psikiyatri amacıyla bağlantı
kurulması denemesi yapılmış,
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Tarihte Teletıp Uygulamaları

1960’lar (ABD): İki yönlü kapalı devre tv sistemi ile
radyografiler gibi tıbbi görüntülerin doktorlar arasında
gönderimi ve doktorların birbirinden konsültasyon istemesi
sağlanmış,
1970’ler (ABD): Alaska ve Kanada'nın uzak köyleri arasında
Paramediklerin ATS-6 uydu sistemleri üzerinden bağlantı
kurması sağlanmış
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Türkiye’de Teletıp Uygulamaları
Türkiye’de tele-sağlık ve tele-tıbba
dikkatlerin çekilmesi Bilişim Zirvesi 2008
kapsamında e-sağlık/tele-sağlık konferansi
verilerek baslamıştır. Acil Eylem Planı
çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı
koordinasyonunda başlatılan “e-Dönüşüm
Türkiye Projesi” kapsamında e-Sağlık
Çalışma Grubu’nun koordinasyonunu Sağlık
Bakanlığı
üstlenmiş, 2006’da bir Eylem Planı
hazırlanarak yürürlüğe sokulmuştur
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Türkiye’de Teletıp Uygulamaları
Ülkemizde tele-sağlık uygulamalarında olduğu gibi teletıp
ile ilgili çalışmalar da henüz başlangıç aşamasındadır,
Tüm alanlarda uygulama sonuçlarını gösteren yayınlara
ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması
ve özellikle maliyet açısından avantajlı yönleri
ile tele-tıp uygulamalarının uzun süreli takip gerektiren
tüm kronik hastalıklarda ve öncelikle radyoloji, oftalmoloji,
patoloji , evde bakım, endokrinoloji gibi bilgisayar-internet
uygulamalarının teknolojik integasyonunun daha kolay
olduğu alanlarda yaygınlaşması gerekmektedir,
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Özel sektörden ise belirli firmalar çeşitli ürünler çıkarmışlardır,
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Teletıp Yol Haritası
Türkiye öncelikle tele tıp ile ilgili bir strateji/politika belirlemelidir
Gerekli insan kaynağı planlaması yapılmalıdır. Eğitim için önlemler alınmalıdır,
Teletıpla ilgili projeler teşvik edilmelidir.
Toplumun sağlık okuryazarlığı arttırılmalı, tele-tıbbın bilinilirliği arttırılmalıdır,.
Teletıp için geri ödeme mekanizmaları kurgulanmalı, SGK , Belediyeler ve Özel Sağlık Sigortaları
finansmanda baş rolü almalıdır,
Teletıp uygulamaları ile ilgili hukuki ve etik altyapı hazırlanmalıdır.
• Çeşitli sağlık alanlarında pilot çalışmalar yapılarak Türkiye koşullarında yöntemlerin
uygulanabilirliği ve standartları belirlenmelidir.
• Teletıp konusunda çalışmalar yapılmalı ve bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuçları
yayınlanmalıdır.
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“
Unutmayın!!!
Teletıp, bilgi teknolojileri için küçük bir adım
olabilir ama «Evde Bakım ve Sağlık» açısından
dev bir sıçramadır.
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Teşekkürler!
Sorusu Olan ?
ahmet,kucukkose@acibademmobil,com,tr
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