
COVID-19
Bilindiği üzere hem dünya, hem ülkemiz COVID-19 (Coronavirus) salgını ile mücadele 
etmektedir. Sağlık Bakanlığımız salgının ülkemizde yayılımını önlemek için aktif mücadele 
etmektedir ve bu mücadelede hastalığın yayılmasının engellenmesi esastır. Diyabetli 
hastalarda infeksiyonlara yatkınlığın arttığı bilinmektedir, ancak özellikle bazı diyabetli 
hastalarda infeksiyon ve infeksiyonun akciğerlere zarar verme riski daha yüksektir ve bu 
diyabetli hastalarımızın koronavirus koruma önlemlerini daha da dikkatli uygulamaları 
gerekmektedir:

• Diyabet süresi 10 yılın üzerinde olan özellikle 35 yaş üzeri tip 1, 50 yaş üzeri tip 2 diyabetli 
   hastalar

• Kan şekeri kontrolü kötü olanlar (ortalama kan şekeri >250 mg/dL / HbA1c > %10 olanlar)

• 65 yaş üstü diyabetli hastalar

• Kalp hastalığı, özellikle kalp yetersizliği olan diyabetli hastalar

• Kronik böbrek hastalığı olan diyabetli hastalar, özellikle;

 • Böbrekten idrarla belirgin (günde 1g’dan fazla) protein kaybı olanlar, 

 • Kan üre düzeyi yükselmiş (özellikle kreatinin 1.5 mg/dL’den yüksek) olup böbrek 
    yetersizliği olanlar

• Tansiyonu kontrol altında olmayan diyabetli hastalar

• Sigara içen diyabetliler

• Beden kitle indeksi 35 kg/m2’nin üzerinde olan obez (şişman) diyabetli hastalar

• Herhangi bir nedenle kortizol gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan diyabetli 
   hastalar

Gizli şeker (prediyabet) hastalarında özel bir risk artışı söz konusu değildir. 

Diyabetli hastalarımız en az 15 günlük, hatta 1 aylık ilaçlarını ve kan şekeri çubuklarını 
yedeklemeli. Susuz kalmamaya dikkat etmelidir. Hafif infeksiyon durumunda kan 
şekeri daha sık ölçülmeli, kan şekeri 250 mg/dL’nin üzerinde olanlar hekimlerine 
başvurmalıdır. Sık ateş takibi yapılmalı; ateş yükselmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, 
dudakta morarma gibi durumlarda hastaneye başvurmalıdır.

Morbid obez olarak tanımladığımız beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olan aşırı 
şişman, Cushing hastalığı (kortizol fazlalığı) olan, Addison hastalığı ve hipofiz 
yetersizliğine bağlı böbreküstü bezi yetersizliği olan hastalar koronavirus infeksiyon 
riskininin artabileceği diğer öncelikli endokrinolojik hasta gruplarıdır. Kronik hastalık 
olarak tanımlanmakla birlikte tedavi ile hormon düzeyleri kontrol altında olan tiroid, 
hipofiz hastaları gibi hastalarımız hepimiz için geçerli olan koruyucu sağlık 
önlemlerini alarak günlük hayatlarına devam edebilirler. Hormon düzeyleri kontrol 
altında olan Hashimoto tiroiditi, hipotiroidi (tiroid tembelliği), hipertiroidi (zehirli 
guatr) ve tiroid nodüllü olan hastalarımızda herhangi bir risk artışı beklenmez. Guatr 
ameliyatı olmuş olanlarda ve ameliyat sonrası tiroid kanseri saptanıp gerek 
radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi) alan, gerekse almayan ve tiroid hormon 
tedavisi ile hormon düzeyleri kontrol atında olan tiroid hastalarında da bir risk artışı 
olmadığı düşünülmektedir.  

NOT:
Diyabetli hastalarda influenzaya bağlı grip ve zatürre riski artmıştır. Bu nedenle 
diyabetli hastaların yıllık grip aşısı ve 65 yaş üzerinde tekrarlanmak üzere 
hayatlarında 1 kez zatürre aşısı olmalarını öneriyoruz. Grip aşısı ekim, kasım, aralık 
aylarında, zatürre aşısı ise herhangi bir zaman yapılabilir. Hastalarımız grip aşısını 
reçete ettirerek SGK kapsamında, zatürre (pnömoni) aşılarını ise Sağlık Bakanlığı’nın 
Genişletilmiş Bağışıklama Programı dahilinde aile sağlık merkezlerinde veya bazı 
Eğitim Araştırma Hastanelerinin aşı birimlerinde ücretsiz olarak yaptırabilirler. 
Zatürre aşısı gerek influenzaya bağlı grip, gerekse koronavirus infeksiyonu sonrası 
ağır bakteryel zatürre (pnömoni) tablosu gelişme riskini azaltabilir. 
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