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Penerapan Telemedicine di Negara Kepulauan

Latar Belakang: Telemedicine sebagai penggunaan informasi medis yang dipertukarkan dari satu
situs ke situs lain melalui komunikasi elektronik untuk meningkatkan status kesehatan klinis
pasien. Telemedicine bisa menjadi salah satu opsi sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan
tenaga kesehatan terutama dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di fasilitas
pelayanan kesehatan.
Tujuan: Mendeskripsikan manfaat penerapan telemedicine di negara kepulauan
Metode: Jenis penelitian ini Sytematic Literature Review. Literatur yang digunakan bersumber dari.
Elsevier, Garuda, IEEE Xplore, NCBI, PubMed, ProQuest, ResearchGate, Science Direct, dan
Springer. Selanjutnya seleksi literatur menggunakan metode PRISMA, diperoleh 257 artikel ilmiah
yang terdiri dari duplikasi data ada 15, artikel ilmiah yang dikecualikan tidak masuk topik ada 73,
tidak masuk kriteria inklusi & eksklusi ada 154 dan tidak masuk standar minimal SRQR ada 4.
Sehingga hanya ada 10 artikel ilmiah yang digunakan dalam studi literatur.
Hasil Penelitian: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hanya ada 5 dari 19 negara
kepulauan yang terkait dalam penelitian yakni Cape Verde, Filipina, Indonesia, Papua New Guinea,
dan Sao Tome & Principe. Selanjutnya manfaat temeledicine pada peningkatan akses perawatan
yang diperoleh hanya 3 dari 7 berupa menghilangkan perjalanan yang memberatkan pasien,
memudahkan pasien di daerah pedesaan mendapatkan akses layanan kesehatan di klinik atau
rumah sakit yang memiliki spesialis dan akses layanan kesehatan melalui perangkat
pasien/perangkat satelit telemedicine terdekat. Lalu ketepatan waktu dalam perawatan didapatkan
hanya 2 dari yakni memudahkan penegakan diagnosis pasien dan perawatan kesehatan yang sesuai
dibutuhkan oleh pasien. Peningkatan kepuasan dan keterlibatan pasien yang ditemukan hanya 2
dari 4 yakni adanya kepuasan pasien dan keterlibatan pasien. Peningkatan permintaan dan hemat
biaya diperoleh hanya 2 dari 3 yakni layanan yang efisien dan meningkatnya ekspektasi pasien.
manfaat–manfaat yang paling banyak dibahas konteks di negara Cape Verde dan paling sedikit
Papua New Guinea.
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