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Kronik hastalığı olan çocuklar ve COVID-19
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Ek kronik hastalığı bulunan çocuklar sadece COVID-19
enfeksiyonu açısından değil, kronik hastalıklarının yönetiminin aksaması ile de tehlike altına girmektedirler.
Bu nedenle pandemi döneminde kronik hastalıkların yönetimi ayrıca önem kazanmaktadır. Dünya verilerine (1,
2) benzer bir şekilde kliniğimizde ağır hastalık geliştiren
olguların %40’ında ek kronik bozukluk belirlendi (yayınlanmamış veri). Kronik hastalıkların COVID-19 yatkınlığını ve ciddiyetini arttırma nedenleri arasında farklılıklar
bulunsa da ortak olarak bağışıklığın zayıflaması önemli
görünmektedir. Çocuk ve erişkinlerin altta yatan kronik
hastalıkları farklı olsa da COVID-19’a hassasiyetleri benzerdir. Erişkinlerde kardiyovasküler hastalıklar, diyabet,
kronik akciğer hastalıkları, hipertansiyon ve kanser gibi
bozukluklar ölüm hızını arttırmaktadır. Çocuklarda diyabet, adrenal yetmezlik, kronik akciğer hastalıkları, kanserler, immün yetmezlikler, kronik böbrek yetersizliği ve
nörolojik bozukluklar gibi ek hastalıklar COVID-19’a bağlı
ciddi hastalık ve ölüm tehlikesini arttırabilir. Böyle çocuklarımızı korumak için pandemi sürecinde gerekli önlemler alınmalı ve izlem yolakları belirlenmelidir. Örneğin
diyabetin, bağışıklığı bozarak ya da hipertansiyon, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve nefropati gibi diyabete bağlı komplikasyonlar nedenleriyle COVID-19’a bağlı
ciddi hastalık ve ölüm tehlikesini arttırdığı bilinmektedir
(3, 4). Ayrıca yüksek kan şekeri de etkili görünmektedir.
COVID-19’a bağlı hastaneye yatırılan ve öncesinde diyabete ait bulgusu olmayan kimselerde yatış süresince kan
şekeri yükselenlerde ölüm oranının arttığı ve hastanede
kalış süresinin uzadığı bildirilmiştir (5). Bu veriler; kan
şekerinin normal aralıkta olması hastalıktan korunma,
komplikasyonları ve ölümü azaltmada etkili olabilir mi,
akut hiperglisemi bağımsız bir neden mi yoksa ciddi en-

feksiyonun sonucu mu, sorularını akla getirmektedir. Diğer taraftan diyabet ve COVID-19 birlikteliğinde kan şekeri izlemi sıkı bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü bu olgular
diyabetik ketoasidoz tehlikesi altındadırlar (6).
Sağlık ekibi olarak hastalarımızın olağan kronik hastalık izlemlerini yapmalıyız. Örneğin diyabetli olgularda
her zaman olduğu gibi en iyi glikolize hemoglobulini
(HbA1c) amaçlamalı, özellikle karantina dönemlerinde
uygun hayat tarzı değişiklikleri konusunda olgularımızı
yüreklendirmeliyiz. Bu dönemde daha hassas olduklarını
vurgulayarak genel hijyen önerileri ve maske kullanımı
konusunda özellikle dikkatli olmaları gerektiğini belirtmeliyiz.
Pandeminin akut dönemi sonrası kronik hastalık yönetimi:
Karantina dönemi ve hastanelerin enfeksiyon riski açısından güvenli olmamaları COVID-19 dışı hastalıkların
ikinci planda kalmasına neden oldu. Olgular normal izlemlerini aksattılar ya da yakınmalarını önemsemediler.
Bu da ağır diyabetik ketoasidoz gibi hastalıklarının son
aşamalarında hastaneye başvurmalarına neden oldu. Bu
dönem sırasında ve sonunda kronik bozuklukları olan olgularımızın en az hasar almasını sağlamak için nasıl bir
yol izleyeceğimizi belirlemeliyiz.
Kronik bakımın sekteye uğramasına bağlı ortaya çıkan
hasarın hafifletilmesi ancak hastaların, sağlık sisteminin ve çalışanlarının ‘yeni normale’ uyum göstermesi ile
mümkün olabilir. Bu uyumun içinde karşılıklı ziyaretler
yerine internet üzerinden görsel iletişimi kullanmak ve
hastalıklara özel yenilenen izlem yolakları bulunabilir.
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