
1 
 

Bakım Kalitesini Artırıp Zararları Azaltmak İ çin 
Girişimler: Akıllı Seçimler Kampanyasından BB’a 

Uygun Ö neriler 

 
Bu tabloda disiplinler alfabetik olarak sıralandı. 30 Nisan 2014 tarihinde güncellendi. 

 

Hazırlayan: Doç. Dr. Melahat Akdeniz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 

Alan Öneri Gerekçe ve yorumlar   Kaynak 

Alerji Ve 

İmmünoloji 

Kronik ürtikerli hastalara rutin 

olarak tanısal test yapmayın. 

 

Amerikan Academy Of 

Allergy, Asthma And 

Immunology 

 

Kronik ürtikerli hastaların büyük çoğunluğunda 

kesin etiyoloji tanımlanamamıştır.  

Sınırlı laboratuvar testleri altta yatan nedeni açığa 

çıkarmak için uyarıcı olabilir. Klinik şüpheye 

dayalı hedeflenmiş lab. testleri uygundur. Rutin 

yoğun testler ne maliyet etkindir, ne de klinik 

sonuçlarda iyileşme sağlar.  

İnhalantlar ya da besinler için cilt ya da serum 

spesifik Ig E testi ürtiker içim provake eden ya da 

başlatan olarak bir alerjene maruz kalma öyküsü 

olmadıkça endike değildir.  

Amerikan Alerji 
Akademisi, 
astım ve 
immünoloji 
rehberleri 
 

Alerji Ve 

İmmünoloji,  

Acil Tıp 

Şiddetli alerjik reaksiyonlarda ilk 

basamak tedavi olarak 

antihistaminlere güvenmeyin.  

 

Amerikan Academy Of 

Allergy, Asthma & 

Immunology 

Epinefrin anafilaksi için ilk basamak tedavidir.  

Veriler anafilaksinin ilk basamak tedavisi olarak 

antihistaminlerin aşırı kullanıldığını göstermektedir.  

Anafilakside epinefrinle tedavi gerektiren 

kardiyovasküler ya da respiratuar belirtiler vardır.  

Anafilaksinin kardiyovasküler ya da respiratuar 

belirtilerini tedavi etmeyen antihistaminiklerin aşırı 

kullanımı epinefrinle etkili birinci basamak tedaviyi 

geciktirebilir. Epinefrin anafilaksi tanısından 

şüphelenildiğinde hemen verilmelidir. 

Antihistaminler yaşamı tehdit etmeyen kutanöz 

semptomların tedavisi için ikinci basamak tedavidir 

ama anafilakside epinefrinin yerine ilk basamak 

tedavi olarak kullanılmamalıdır. Anafilaksi 

sırasında ölümler epinefrin verilmesinin gecikmesi 

ile ilişkilidir.  

Amerikan Alerji 
Akademisi, 
astım ve 
immünoloji 
rehberleri 
 

Alerji Ve 

İmmünoloji 

Potansiyel IgE aracılı besin alerjisi 

ile tutarlı öykü olmadan besin ıge 

testi yapmayın.  

 

Amerikan Alerji, Astım Ve 

İmmünoloji Akademisi  

Besinler için hatalı ya da klinik olarak uygun 

olmayan alerji testleri sık yapılmaktadır. 

Gelişigüzel tarama besinlerden uygunsuz kaçınma 

ve sağlık kaynaklarının gereksiz harcanmasıyla 

sonuçlanır. Spesifik besinler için IgE testi yapma 

özel bir besini yedikten sonra IgE aracılı 

reaksiyonla tutarlı semptom ve bulgu öyküsü varsa 

yapılmalıdır.  Öyküye dayalı besin alerjisi için 

tutarlı öykü ya da imalar olmayan kişilerde IgE testi 

isteme sıklıkla klinik uygunluğu olası olmayan 

Uzman 
konsensusu 



2 
 

 
pozitif test sonuçları gösterir.  

Test yapılacağı zaman şüphelenilen besin 

kısıtlanmalıdır. Spesifik besinler için IgE testinin 

tanısal yararı besin alerjisi tanısı için uyumlu ya da 

ima eden öykü varlığında optimaldir.  Besin alerjisi 

tanısı için uyumlu ya da ima eden öykü yoksa besin 

alerjisi için pretest olasılığı düşüktür ve (+) cilt ya 

da invitro IgE testi besin alerjisi tanısı koydurmaz. 

Besin antijenlerine özgü spesifik IgE için cilt ya da 

serum testi yapma mükemmel sensitivite ve yüksek 

(-) prediktif değere ama düşük spesifite ve düşük 

PPD‟e sahiptir. Tahminen besin alerjisi olgularının 

%50-90‟ı dikkate alınırsa IgE aracılı (alerjik) 

patogenezi yansıtmaz ve besin intoleransı ya da 

nedensel olarak besin tüketimi ile ilişkili değildir.  

Besin testleri panelinden işaretleme çok fazla hatalı 

olarak tanımlanan besin alerjisine neden olur ve 

testte pozitif görünen besinlerden uygunsuz 

kaçınma ortaya çıkar.  

Alerji Ve 

İmmünoloji 

Hastanın tıbbi öyküsünde eski 

özellik yoksa besin alerjileri için 

tarama paneli yapmayın.  

 

Amerikan Pediatri Akademisi 

 

Geçmiş tıbbi öyküde düşüncesi olmaksızın besin 

alerjisi çeşitliliği için tarama paneli isteme 

önerilmemektedir. Klinik alerji olmaksızın 

duyarlılık (pozitif test) sıktır.  

Örneğin, popülasyonun yaklaşık %8‟i yer fıstığı 

testinde pozitiftir ancak sadece%1‟i gerçek 

alerjiktir ve yer fıstığı yediğinde semptomlar ortaya 

çıkar.  Semptomlar besin alerjisini ima ettiğinde 

testler testler dikkatli tıbbi öyküye dayanılarak 

seçilmelidir.  

AAP rehber 

Alternatif Tıp, 

Koruyucu 

Hekimlik  

  

 

Hastalık ya da koruyucu sağlık 

önlemleri olarak homeopatik 

ilaçlar, vitamin dışı diyet 

destekleri ya da bitkisel 

destekleri kullanmayın.  

 

Amerika Tıbbi Toksikoloji Koleji  

Amerika Klinik Toksikoloji 

Akademisi  

Alternatif tedaviler sadece “doğal oldukları” için 

güvenli ve etkili oldukları sanılır. Çoğu bitkisel ve 

diyet desteklerinin içeriklerinin sıkı kalite kontrolü 

yoktur. Genellikle bu ürünlerin etkili olduklarına 

dair güvenilir kanıtlar yoktur ama zarar 

verebileceklerine dair önemli kanıtlar vardır.  Bu 

ürünler tarihi geçtiğinde ya da etkili tedavi 

formlarının yerini aldığında ya da geleneksel 

ilaçların etkinliğini etkilediklerinden dolaylı sağlık 

riskleri ortaya çıkar.  

Uzman 
konsensusu 

Alternatif Tıp 
Uygun biyolojik örneklerde, 

geçerliliği gösterilmiş test 

kullanılarak tanı konmuş 

belgelenmiş metal 

intoksikasyonu dışında şelasyon 

kullanmayın.  

 

Şelasyon otizm, kardiyovasküler hastalıklar ya da 

Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif 

hastalıklarda objektif sonuçları iyileştirmiyor.  

Edetate disodium hiçbir durum için ABD‟de FDA 

tarafından onaylanmamıştır. Uygun olarak tanı 

konulmuş metal intoksikasyonu için kullanıldığında 

bile şelasyon yapıcı ilaçlar dehidratasyon, 

hipokalsemi, böbrek yaralanması, karaciğer 

enzimlerinde yükselme, hipotansiyon, alerjik 

Uzman 
konsensusu 
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Amerika Tıbbi Toksikoloji Koleji  

Amerika Klinik Toksikoloji 

Akademisi 

reaksiyonlar ve esansiyel mineral yetersizliği gibi 

yan etkileri olabilir. Uygun olmayan şelasyon 

nörogelişimsel toksisite, teratojenite ve ölüm kadar 

bu zarar verme riskleriyle yüzlerce ve binlerce 

dolara mal olabilmektedir.  

Kardiyovasküler, 

Koruyucu 

Hekimlik 

Asemptomatik, düşük riskli 

hastalarda yıllık EKG ya da diğer 

kardiyak taramaları yapmayın.  

 

AAFP  

Amerikan Hekimler Koleji 

KAH için düşük riskteki asemptomatik hastalarda 

koroner arter stenozunu saptamanın sağlık 

sonuçlarını iyileştirdiğine dair çok az kanıt var.  

Fals (+) test sonuçları gereksiz invazif girişimler, 

aşırı tedavi ve hatalı tanı yolu ile zarar verme 

olasılığına sahiptir. Yıllık rutin taramanın 

potansiyel zararları potansiyel yararlarından 

fazladır.  

USPSTF 

Kardiyovasküler 

 

Yüksek risk markerleri 

olmadıkça kardiyak semptomsuz 

hastaların ilk değerlendirmesinde 

stres kardiyak görüntüleme ya da 

ileri invazif olmayan görüntüleme 

yapmayın.  

 

Amerikan Kardiyoloji Koleji 

Asemptomatik, düşük riskli hastalar gereksiz 

“taramaların” % 45'inden fazlasından sorumludur. 

Kardiyak tarama testleri sadece şu kişilerde 

yapılmalıdır: 

 40 yaş üzeri diyabetik kişiler 

 Periferik arter hastalığı olan kişiler 

 Yıllık KAH riski %2‟den fazla olan kişiler.  

ACC/AHA 
rehberleri 

Kardiyovasküler, 

Koruyucu 

Hekimlik 

Aile öyküsünde erken KAH 

olanlar dışında düşük riskli 

asemptomatik bireylerde tarama 

amacıyla koroner arter kalsiyum 

skorlaması yapmayın.  

 

Kardiyovasküler Bilgisayarlı 

Tomografi Derneği 

Klinik risk skorlaması eklendiğinde koroner arter 

kalsiyum skorlaması ile netleştirilen yeniden 

sınıflandırma düşük riskli bireylerde en az etkilidir.  

AHA rehberi 

Kardiyovasküler, 

Koruyucu 

Hekimlik 

Asemptomatik bireylerde tarama 

için rutin olarak koroner arter BT 

anjiografi yapmayın.  

 

Kardiyovasküler Bilgisayarlı 

Tomografi Derneği 

Asemptomatik bireylerde, KAH darlık şiddetini 

göstermede koroner arter BT anjiografi bulguları 

koroner arter kalsiyum skorlama üzerinde nadiren 

artı ayrımcılık sunar. 

USPSTF, 
ACC/AHA 
rehberi 

Kardiyovasküler 
Stent ya da bypass greftleme 

dahil bilinen KAH olan kişiler için 

koroner arter kalsiyum skorlama 

kullanmayın.  

 

Kardiyovasküler Bilgisayarlı 

Tomografi Derneği 

Bilinen KAH olmayan kişilerde değerlendirme için 

koroner arter kalsiyum skorlama kullanılır ve stent 

ya da bypass greftleme yapılmışlar gibi bilinen 

KAH olan kişiler için sınırlı ayrımcı prognostik 

değere sahiptir.   

ACC/AHA 
rehberleri 
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Kardiyovasküler 
Kah için düşük risk skoru olan 

asemptomatik hastalardastres 

ekokardiyogram kullanmaktan 

kaçının. 

 

Amerikan Ekokardiyografi Derneği  

Stres ekokardiografi sıklıkla obstruktif KAH 

tanısına yardımcı olması için asemptomatik 

hastalarda kullanılmaktadır. Tek başına test olarak 

ya da konvansiyonel risk etmenlerine ek olarak 

kardiyovasküler risk değerlendirme amaçları için 

asemptomatik bireylerde stres eko kullanımına dair 

çok az bilgi vardır.   

ACC/AHA 
rehberi 

Kardiyovasküler 
Daha önceki muayenede önemli 

patolojik bulgu yoksa, üfürüm ve 

klikli asemptomatik hastalar 

stabilse ekokardiyograf iyi 

tekrarlamayın.  

 

Amerikan Ekokardiyografi Derneği 

Önceden bulunan patoloji yoksa ve hastanın 

durumunda değişiklik yoksa aynı soruyu 

vurgulamak için görüntülemenin tekrarı endike 

değildir.  

 

ACC/AHA 
rehberi 

Kardiyovasküler 
İlk ekoda hafif kapak yetmezliği 

bulgusundan sonra sürveyans için 

izlem ya da seri EKO istemeyin.  

 

Amerikan Ekokardiyografi Derneği 

Normal bireylerin %70-90‟ında hafif mitral, 

triküspid ve pulmoner yetmezlik saptanabilir ve 

olumsuz klinik etkileri olmaz. Diğer açılardan 

ekosu normal olan hafif aort yetersizliğinin klinik 

önemi bilinmemektedir.  

 

ACC/AHA 
rehberleri 

Kardiyovasküler 
Kaynak tanımlanmışsa ve hasta 

yönetimi değişmeyecekse 

embolizasyonun kardiyak 

kaynağını saptamak için 

transezofageal EKO’dan kaçının.  

 

Amerikan Ekokardiyografi Derneği 

Sonuçların yönetimi değiştirmeyeceği kişilerde 

testler istenmemelidir.  

Girişim ya da testi atlamamaya hatırlatıcı olarak 

hizmet edecekse protokola bağlı test yapma yararlı 

olabilir ancak her zaman özel hastaya göre 

bireyselleştirilmelidir. TÖ eko güvenli ve hatta 

girişimle ilişkili çok az riski varken bile beklenen 

klinik yararı sağlamayacaksa düşünülmemelidir.  

ACC/AHA 
rehberleri 

Kardiyovasküler 
Sürekliliği yöneten bir protokol 

kullanmaksızın yoğun bakım 

ünitesi dışında sürekli telemetri 

monitorizasyonu yapmayın.  

 

Hastane Hekimliği Derneği 

(Erişkin) 

Telemetrik monitorizasyon, EKG‟si normal, düşük 

riskli kardiyak göğüs ağrısı olan hastalarda sınırlı 

ya da ölçülebilir yarara sahiptir.  Yayınlanmış 

rehberlerde telemetrik monitorizasyonun hangi 

hastalarda kullanılması gerektiği konusunda net 

endikasyonlar vardır.  Telemetrik monitorizasyonun 

uygunsuz kullanımı bakım maliyetini artırması 

yanında fals (+) sonuçlar hasta yönetiminde 

hatalara neden olacaktır.  

ACC/AHA 
rehberleri 

Kardiyovasküler 
Koroner arter 

revaskülarizasyonundan sonra 

rutin yıllık stres testi yapmayın.  

 

Nükleer Tıp Ve Moleküler 

Semptomsuz hastalarda yıllık rutin yıllık stres testi 

genellikle yönetimi değiştirmez. Bu uygulama hasta 

yönetiminde herhangi bir kanıtlı etki yaratmaksızın 

gereksiz testlere yol açabilir.  

 

ACC/AHA/ACR 
rehberi 
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Görüntüleme Derneği  

Kardiyovasküler, 

Geriyatrik  

Hastanın/ailenin bakım hedefleri 

ile tutarsız olduğunda aktive 

edilmiş implantabl kardiyoverter 

defibrilatörü bırakmayın.   

 

Amerikan Hospis Ve Palyatif Tıp 

Akademisi  

İmplantabl cardioverter-defibrillatörleri olan 

hastaların yaklaşık dörtte birinde ölüm öncesi 

haftalar içinde defibrilatör yanar. İlerlemiş 

geridönüşsüz hastalıkları olan hastalar için 

defibrilatör şoku nadiren ölümü önlerken hastalar 

için ağrılı olabilir ve ailelere ya da bakım verenleri 

rahatsız eder.  Deaktivasyonu vurgulamak için 

henüz formal uygulama protokolü yoktur. 

Hospislerin %10‟undan azında resmi politikalar 

vardır.  

Uzman 
konsensusu 

Kardiyovasküler, 

Geriyatrik 

Yaşam beklentisi sınırlı kişilerde 

lipit düşürücü ilaçları rutin olarak 

reçete etmeyin.  

 

Amerikan Medikal Yöneticiler 

Derneği  

70 yaş üzerindeki kişilerde hiperkolesterolemi ya da 

LDL-K‟un tüm nedenlere bağlı mortalite, KAH 

mortalitesi, MI‟dan ya da anstabil anjinadan 

hastaneye yatış için önemli risk etmeni olduğuna 

dair kanıt yoktur. 

Gerçekte, çalışmalar en düşük kolesterol düzeyi 

olan yaşlı hastaların diğer risk etmenleri 

ayarlandıktan sonra en yüksek mortaliteye sahip 

olduğunu göstermiştir.  

Ek olarak 85 yaş üstü hastalar için statinler bilişsel 

bozulma, düşme, nöropati ve kas hasarına neden 

olabildiğinden daha olumlu risk – yarar oranı 

görülebilir.  

Uzman 
konsensusu 

Kardiyovasküler  
Yüksek risk markerları olmadıkça 

hastalarda stres kardiyak 

görüntüleme ya da koroner 

anjiografi yapmayın.  

 

Amerikan Nükleer Kardiyoloji 

Derneği  

Uygunsuz stres testlerinin %45‟i Asemptomatik, 

düşük riskli hastalarda yapılmaktadır.  Bu testler 

sadece şu hastalarda yapılmalıdır: 

 40 yaş üzeri DM hastaları 

 PAH olan kişiler  

 Yıllık KAH olayı riski %2‟den yüksek olan 

kişiler   

ACC/AHA 
rehberleri  

Kardiyovasküler  
Düşük riskli kişilerde kardiyak 

görüntüleme yapmayın.  

 

Amerikan Nükleer Kardiyoloji 

Derneği 

Öykü, FM, EKG ve kardiyak biomarkerlarla 

belirlenen kardiyak ölüm ve MI riski düşük göğüs 

ağrısı olan hastalar EKG‟leri normal ise başlangıç 

test stratejisi olarak stres radionüklid miyokardial 

perfüzyon görüntüleme ya da stres EKO‟dan yarar 

görmeyeceklerdir.  

ACC/AHA 
rehberleri  

Kardiyovasküler  
Mümkün olabildiğince her zaman 

kardiyak görüntülemede 

radyasyon maruziyetini azaltmak 

için bir yöntem kullanın.  

Ör. Sınırlı Yarar Sağlayacak Testleri 

Yapmamak Gibi.  

Radyasyon maruziyetini azaltmak ya da elimine 

etmek için temel adım özel kişi için herhangi bir 

test ya da girişimin uygun seçimidir. Seçimde 

derneklerin uygun kullanım kriterleri gibi önerileri 

dikkate alınmalıdır. Sağlık çalışanları yüksek kalite 

test sonuçları sağlarken hastanın radyasyon 

maruziyetini azaltmak için kardiyak görüntülemede 

yeni teknikleri kullanmalıdırlar  

ACC/AHA 
rehberleri  
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Amerikan Nükleer Kardiyoloji 

Derneği 

Kardiyovasküler 
Kah için düşük pretest olasılığı 

olan göğüs ağrılı hastalarda stres 

kardiyovasküler MR yapmayın.  

 

Kardiyovasküler Magnetik 

Rezonans Derneği  

Düşük riskli göğüs ağrısı olan hastalarda, özellikle 

EKG normal ise ve egzersiz yapabiliyorsa, ilk 

değerlendirme için daha düşük maliyetli testler 

vardır.  Stres kardiyovasküler MR,  anormal 

EKG‟si olan ya da egzersiz yapamayan ya da ilk 

test sonuçları şüpheli olan orta riskli hastaların 

değerlendirilmesinde değerli olabilir.  

ACR uygunluk 
kriterleri 

Kardiyovasküler, 

 Acil Tıp 

Akut göğüs ağrısı ve yüksek KAH 

olasılığı olan hastalarda stres 

kardiyovasküler MR yapmayın. 

 

Kardiyovasküler Magnetik 

Rezonans Derneği 

Stres testleri akut göğüs ağrılı hastalarda ve ST 

segment elevasyonu ve/veya kardiyak enzimlerde 

yükselme olması gibi yüksek risk markerleri olan 

hastalarda risk yaratabilir ve tedaviyi geciktirebilir.  

İlk değerlendirme ve tedaviden sonra stressiz 

kardiyovasküler MR iskemik ya da iskemik 

olmayan miyokardiyal hasar tanısında yardımcı 

olabilir.  

ACR uygunluk 
kriterleri 

Kardiyovasküler  
Asemptomatik hastaların ilk 

değerlendirmelerinde koroner 

kardiyovasküler MR yapmayın.  

 

Kardiyovasküler Magnetik 

Rezonans Derneği 

Koroner kardiyovasküler MR, koroner 

aterosklerozun değerlendirilmesi için iyi 

saptanmamıştır. Koroner kardiyovasküler MR 

Primer olarak anormal koroner arterlerin 

saptanması ve değerlendirilmesinde endikedir.  

ACR uygunluk 
kriterleri 

Dermatoloji  

 

Fungal infeksiyon 

doğrulanmadıkça şüpheli tırnak 

mantarı için oral antifungal 

yazmayın.  

 

Amerikan Dermatoloji Akademisi 

Şüpheli mantarlı tırnakların yaklaşık yarısı fungal 

infeksiyon değildir. Tırnak şekil bozuklukları gibi 

diğer tırnak bozukluklarının benzer görüntüye sahip 

olması nedeniyle, tedavi başlamadan önce doğru 

tanı koymak önemlidir. Tanının doğrulanması ile 

hastalar antifungal tedavinin yan etkilerine maruz 

kalmazlar.  

Uzman 
konsensusu 

Dermatoloji, 

Alerji Ve 

İmmunoloji 

İnfeksiyon için klinik kanıt 

olmadıkça atopik dermatitlerde 

oral antibiyotik kullanmayın.  

 

Amerikan Dermatoloji Akademisi 

Atopik dermatitli erişkinlerin ve çocukların cildinde 

yüksek sayıda staf aerous varlığı sık görülmektedir.  

Yaygın inanç staf.‟ın cilt inflamasyonunda rol 

oynadığıdır ancak ciltteki bakteri miktarını 

azaltmak için rutin oral antibiyotik tedavisi 

kullanımın semptom ve bulguları ya da atopik 

dermatitin şiddetini azalttığı kesin olarak 

gösterilememiştir.  

Ek olarak, infeksiyon yokken oral antibiyotik 

kullanılırsa antibiyotik direnci gelişimine yol 

açabilir. Oral antibiotiklerin kullanımı ayrıca 

hipersensitivite reaksiyonları dahil yan etkilere, 

alerjik reaksiyonlar gibi artmış immün yanıtlara 

neden olabilir.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
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Atopik dermatitli hastalarda cilt infeksiyonu 

varlığını saptamak zor olmakla birlikte oral 

antibiyotikler sadece bakteriyel infeksiyon kanıtı 

olan hastalarda atopik dermatit için diğer standart 

ve uygun tedavilerle birlikte kullanılmalıdır.      

Acil Tıp, 

Pediatrik Cerrahi 

Çocuklarda şüpheli apandisiti 

değerlendirmek için BT,  Bir 

seçenek olarak USG yapılmadan 

yapılmamalıdır.   

 

Amerikan Radyoloji Koleji  

BT pediyatrik popülasyonda şüpheli apandisitin 

değerlendirilmesinde değerli olmakla birlikte 

deneyimli ellerde USG neredeyse BT kadar iyidir.  

USG‟de radyasyon maruziyeti olmadığı için 

çocukların görüntüleme muayenesinde ilk tercih 

olarak düşünülmelidir.  USG sonuçları şüpheli ise 

BT yapılabilir.  Bu yaklaşım daha maliyet etkindir 

ve potansiyel radyasyon risklerini azaltır. Bu 

yaklaşımın bildirilen sensitivite ve spesivitesi 

%94‟dür.   

ACR uygunluk 
kriteri 

Acil Tıp, 

Kardiyovasküler 

 

Akut göğüs ağrısı ile başvuran 

yüksek riskli acil servis 

hastalarında koroner bt anjiografi 

kullanmayın.  

 

Kardiyovasküler BTDerneği  

Güncelleme için, acil serviste akut göğüs ağrısı ile 

başvuran hastalar için koroner BT anjiografiyi 

değerlendiren RKA‟lar düşük ya da düşük-orta 

riskli bireylere sınırlıdır.  

RKÇ’lar 

Acil Tıp 

 

Minör ya da tek sistem travmalı 

hastalarda rutin tanısal tüm 

beden BT kullanımından kaçının.  

 

Amerikan Cerrahlar Koleji 

 

Agresif tüm beden BT tarama kullanımı 

yaralanmaların erken tanısını iyileştirir ve hatta 

politravmalı hastalarda yaşamda kalmayı olumlu 

olarak etkiler.  Ancak, özellikle yaralanmanın 

düşük enerji mekanizmalı olduğu hastalarda ve FM 

bulgularının majör travma ile tutarlılığının olmadığı 

hastalarda bu çalışmalarla ilgili maliyetler kadar 

radyasyon maruziyetinin önemi de dikkate 

alınmalıdır.  

Uzman 
konsensusu 

Acil Tıp 

 

Geçerli karar kurallarına dayalı 

olarak düşük riskte olan minör 

kafa travması geçiren hastalarda 

acil serviste BBT’den kaçının.  

 

Amerikan Acil Hekimleri Koleji 

 

Minor kafa yaralanması acil servis başvurularında 

sık nedendir.  Minör kafa yaralanmalarının çoğu BT 

ile tanı konulması gereken kafatası kırıklarına ya da 

beyinde kanamalara yol açmaz. BBT‟nin hastaları 

iyonizan radyasyona maruz bırakması yaşam boyu 

kanser gelişme riskini artırmaktadır.  Bu nedenle 

BBT sadece önemli yaralanma için riskteki 

hastalara yapılmalıdır.  Hekimler kanıta dayalı 

rehberleri izleyerek FM ve kapsamlı öykü ile acil 

BBT yapmaksızın minör kafa yaralanması olan 

hastaları güvenle tanımlayabilir. Bu yaklaşımın 

büyük klinik çalışmalarda BBT kullanımını 

azaltmada etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır.  

Çocuklarda BT yapıp yapmamaya karar vermeden 

önce acil serviste klinik gözlem minör kafa travmalı 

bazı hastalar için önerilmektedir.  

ACEP/CDC 
rehberleri 

Acil Tıp,  
İdrar yapabilen stabil hastalarda 

idrar çıkışını izlemek ya da 

Kalıcı idrar kateteri acil servislerde idrar 

yapamayan hastaların idrar çıkışını değerlendirmek 

ya da hastayı rahatlatmak için yerleştirilir.  

Uzman 
konsensusu 
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Üroloji,  

İnfeksiyöz 

Hastalıklar 

 

personele kolaylık olması için acil 

servislerde kalıcı idrar kateteri 

yerleştirmekten kaçının. 

 

Amerikan Acil Hekimleri Koleji 

Kateterle ilişkili idrar yolu infeksiyonları ABD‟de 

hastanede kazanılan en sık infeksiyonlardır ve 

kalıcı üriner kateter kullanımını azaltarak 

önlenebilir. Acil tıp hekimleri ve hemşireleri üriner 

kateter gereksinimini hastayla ya da bakıcısıyla 

tartışmalıdır. Acil tıp hekimleri kalıcı kateter 

kullanımını CDC‟nin üriner kateter kullanımına 

dair kanıta dayalı önerilerini izleyerek azaltabilirler,    

Üriner kateter için endikasyonlar:  

 Kritik hastalarda idrar çıkışını izleme 

 Cerrahi sırasında ya da yaşamın son 

döneminde üriner obstrüksiyonu olan 

hastalarda hastaları rahatlatma 

Kalıcı katetere alternatifler varsa mümkün 

olduğunca onlar kullanılmalıdır.  

Acil Tıp 

 

Yararlanma olasılığı yüksek 

hastalar için acil serviste mevcut 

palyatif ya da hospis bakımına 

katılımı geciktirmeyin.  

 

Amerikan Acil Hekimleri Koleji 

Palyatif bakım kronik ya da kür olamayan 

hastalıkları olan kişilerde semptomları gidermek ve 

hastayı rahatlatmak için verilen bakımdır.   

Hospis bakımı yaşam süreleri birkaç ay kalmış 

hastalara verilen palyatif bakımdır.   

Acil tıp hekimleri acil serviste bulunan kronik ya da 

terminal hastalığı olan hastaları ve ailelerini palyatif 

bakım ve hospis bakımı konusunda bilgilendirmeli 

ve hastaların mevcut palyatif. Bakımı almaları 

sağlanmalıdır. Acil servisten hospise ya da palyatif 

bakım hizmetlerine erken sevk seçilmiş hastalarda 

yaşamın kalite ve süresini iyileştirmede yararlıdır.  

Uzman 
konsensusu 

Endokrinolojik 

Geriyatri 

 

Yaşlı DM hastalarında sıkı 

glisemik kontrol için ilaç 

vermeyin. Ilımlı kontrol genellikle 

daha iyidir.  

 

Amerikan Geriatri Derneği  

Tip 2 DM‟u olan yaşlılarda sıkı glisemik kontrolü 

başarmak için ilaç kullanımının yararlı olduğuna 

dair kanıt yoktur.  

Yaşlı olmayan erişkinler arasında MI„da ve 

Metforminle ölümde azalma hariç, HbA1c 

düzeylerini %7‟nin altında tutmak için ilaç 

kullanımı zarar verici olabilir ve mortaliteyi 

artırabilir.  

RKÇ 

Endokrinoloji 

 

Tiroid bezi fonksiyonları normal 

olan bireylerde tiroid nodüllerini 

değerlendirmek için nükleer tıp 

tiroid taraması yapmayın.  

 

Nükleer Tıp Ve Moleküler 

Görüntüleme Derneği 

Nükleer tıp tiroid taraması tiroid nodüllerinin 

malign ya da benign olup olmadığını kesin olarak 

saptayamaz. Tiroid taramasındaki soğuk nodüller 

biyopsi gerektirir. Nükleer tıp tiroid taraması 

hipertroidi olan hastalarda tiroid nodüllerinin 

işlevsel durumunu değerlendirmede yararlıdır.  

Uzman 
konsensusu 

Endokrinolojik 
Bakımevlerinde kalan bireylerde 

uzun süreli diyabet yönetimi için 

Değişken ölçekli insülin (SSI) korumaktan çok 

oluştuktan sonra hiperglisemiyi tedavi etmenin 

reaktif yöntemidir.  SSI‟nın ne vücudun insülin 

Uzman 
konsensusu 
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Geriyatri 

 

değişken ölçekli insülin 

kullanmayın.  

 

Amerikan Medical Directors 

Association 

gereksinimini karşılamada ne de uzun süreli bakım 

ortamlarında etkili olduğuna dair iyi kanıtlar vardır.   

Endokrinoloji 
İnsülin kullanmayan tip 2 DM’lu 

hastalara evde parmaktan günlük 

glukoz takibi önermeyin.  

 

Society Of General Internal 

Medicine  

Kan şekerini kendi kendine izlem tip 1 DM‟li 

hastalarda hedef glukoz değerlerine ulaşma ve 

güvenli bir şekilde sürdürme için hastanın kendi 

kendine yönetiminin bütünleyici bir parçasıdır.  

Ancak insülin ve hipoglisemi yapıcı ilaç 

kullanmayan tip 2 DM‟lu hastalarda günlük 

parmaktan glukoz takibinin yararı yoktur.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Endokrinoloji  
Hipoglisemi yapan ajan 

kullanmayan tip 2 DM’li 

hastalarda rutin çoklu, günlük 

kan şekeri takibinden kaçının.  

 

The Endocrine Society 

Amerikan Association Of Clinical 

Endocrinologists 

Bir kez hedef kontrol başarıldıktan ve ve kendi 

kendine KŞ izlem sonuçları oldukça öngördürücü 

olduktan sonra kan şekerinin tekrarlanmasının fazla 

yararı yoktur.  

 

RKÇ 

Endokrinoloji  
Tiroid bezinde palpe edilemeyen 

anormallik yoksa tiroid 

fonksiyonları anormal olan 

kişilerde rutin olarak USG 

istemeyin.   

 

Amerikan Association Of Clinical 

Endocrinologists  

Tiroid USG tiroid nodüllerini tanımlamak için 

yapılır ve hastada guatr ya da tiroid kitlesi yoksa 

anormal tiroid fonksiyon testlerinin rutin bir parçası 

değildir.  Tesadüfen keşfedilmiş tiroid nodülleri sık 

görülür. Çok hevesli USG kullanımı sıklıkla 

anormal tiroid fonksiyonu ile ilişkili olmayan 

nodülleri tanımlar ve tiroid disfonksiyonundan çok 

nodülleri değerlendirmek için ayrılabilir.   

Amerikan klinik 
endokrinologlae 
birliği/Amerikan 
Tiroid Birliği 
Rehberleri 

Endokrinoloji 
Hipotiroidi hastalarında 

levetroksin dozunu ayarlamak 

için total ya da serbest T3 

düzeylerini istemeyin 

 

The Endocrine Society 

Amerikan Association Of Clinical 

Endocrinologists 

T4 hücre düzeyinde T3‟e dönüşür. Hücre içi T3 

düzeyleri TSH‟nın hipofizden salınımını ve kan 

düzeylerini düzenler. TSH‟ın normal olması 

levotiroksin dozunun uygun olduğunu gösterir.  

 

Amerikan klinik 
endokrinologlar 
birliği/Amerikan 
Tiroid Birliği 
Rehberleri 

Endokrinoloji, 

Üroloji 

Testosteron yetersizliğine dair 

biyokimyasal kanıt olmadıkça 

testosteron tedavisi reçete 

etmeyin.  

Erkek hipogonadizmine atfedilen pek çok semptom 

sıklıkla normal yaşlanan erkeklerde ya da komorbid 

durumların varlığında da görülmektedir.  

Testosteron tedavisinin ciddi yan etki potansiyeli 

Endokrin 
Derneği 
rehberleri 
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The Endocrine Society 

Amerikan Association Of Clinical 

Endocrinologists 

vardır ve önemli maliyete neden olur. Bu nedenle 

hipogonadizm için klinik şüphenin biyokimyasal 

olarak doğrulanması gerekir. Güncel rehberler total 

testosteron düzeyleri ölçümünün sabah yapılmasını 

önerir.  

Düşük sonuçlar farklı günde doğrulanmalıdır. Bazı 

durumlarda serbest ya da biyolojik olarak mevcut 

testosteronun ek değeri olabilir.  

Gastroenteroloji 
GÖRH için uzun süreli asit 

supresyon tedavisi en düşük etkili 

doza titre edilmelidir.  

 

Amerikan Gastroenteroloji Derneği 

Asit supresyon tedavisinin kesilmesi ve azaltılması 

ile ilişkili temel tanımlanabilir risk semptom 

yükünün artmasıdır. Tedaviyi ve dozajı sürdürme 

gereksinimine bağlı karar hastalığın kontrolünden 

çok inatçı semptomların hastanın yaşam kalitesi 

üzerine etkisi dikkate alınarak verilmelidir.  

Amerikan 
Gastroenteroloji 
Derneği  
kararı 

Pediatrik 

Gastroenteroloji 

 

Bebeklerde GÖR’yü rutin olarak 

asit süpresyon tedavisi ile tedavi 

etmeyin.  

 

Society Of Hospital Medicine 

(Pediatric) 

Çocuklarda GÖR semptomlarını azaltmada 

antireflü tedavisinin etkisinin olmadığı 

gösterilmiştir.  Bebeklerde PPI tedavisi kullanımına 

bağlı endişeler konulmuş GÖRH kriterlerine göre 

pediatrik hastalarda kesin tanı konulamaması, 

bebeklerde asit süpresyon tedavisinin etkinliğinin 

belgelenmemiş olması, asit süpresyon tedavisi ile 

ilişkili olası olumsuz etkileri içermektedir.     

RKÇ’ın 
sistematik 
derlemesi 

Gastroenteroloji 
Fonksiyonel abdominal ağrı 

sendromu olan hastalarda, klinik 

bulgu ve semptomlarda değişiklik 

olmadıkça BT 

tekrarlanmamalıdır.  

 

Amerikan Gastroenteroloji Derneği 

BT‟de, radyasyon maruziyetine bağlı küçük ama 

önemli kanser riski artışı vardır. Abdominal BT 3 

yıllık doğal temel radyasyona eşit radyasyon 

maruziyetine neden olmaktadır. Bu girişimin risk 

ve yüksek maliyetine bağlı olarak,  BT sadece hasta 

yönetimini değiştirebilecek önemli bilgi sağlama 

olasılığı varsa yapılmalıdır.  

 

U.S. FDA 

Gastroenteroloji,  

Pediatrik Acil Tıp  

 

Karın ağrılarının rutin 

değerlendirilmesinde abdominal 

BT rutin değildir.  

 

Amerikan Academy Of Pediatrics 

Karın ağrısı olan çocukların acil servisteki 

değerlendirilmesinde BT görüntülemenin kullanımı 

artmaktadır. Çocukların organlarının bilinen akut 

duyarlılıkları nedeniyle, aşırı radyasyon 

maruziyetine bağlı artmış yaşam boyu kanser riski 

BT kullanımı için özel endişedir.  

Uygun olmayan BT protokolleri ile aşırı radyasyon 

dozu potansiyeli vardır.  

Uzman 
konsensusu 

Gastroenteroloji  

 

Gastrointestinal komplikasyon 

riski yüksek olmadıkça hastanede 

yatan hastalara stres ülserleri 

profilaksisi için ilaç vermeyin.   

 

Society Of Hospital Medicine 

Yayınlanmış rehberlere göre, stres ülser profilaksisi 

için ilaç yoğun bakım dışı servislerde yatan erişkin 

hastalar için önerilmemektedir.  Stres ülserlerinin 

tedavisi için sıklıkla kullanılan Histamin H2-

reseptor antagonistleri ve PPI‟lar olumsuz ilaç 

olaylarına neden olabilmekte, maliyeti artırmakta 

ve sıklıkla toplumdan kazanılan nozokomiyal 

pnömoni ve klostridyum diffisile duyarlılığı 

Uzman 
konsensusu 
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(Adult) artırmaktadır.  Tedavi rehberlerine uyum Gİ 

kanama için klinik olarak önemli risk etmenleri 

olmayan hastaların tedavisini azaltmada sağlık 

çalışanlarına yardımcı olacaktır.  

Gastroenteroloji, 

Geriatri  

  

 

İlerlemiş demans hastalarında 

perkütan beslenme tüpü 

önermeyin.  

 

Amerikan Academy Of Hospice 

And Palliative Medicine 

Amerikan Geriatrics Society 

Ağır demans hastalarında dikkatli elle besleme 

tüple besleme kadar iyidir. Tüple besleme ajitasyon, 

fiziksel ve kimyasal kısıtlılıklara ve bası 

ülserlerinin kötüleşmesine neden olmaktadır.  

RKÇ 

Gastroenteroloji  

 

Bulantı için topikal lorazepam 

(Ativan), difenhidramin 

(Benadryl), ve haloperidol 

(Haldol) (“ABH”) jel kullanmayın. 

 

Amerikan Academy Of Hospice 

And Palliative Medicine 

Topikal ilaçlar güvenli ve etkilidirler. Ancak, NSAİ 

topikal jeller hospis uygulamasında sıklıkla reçete 

edilirken kusma karşıtı jellerin büyük iyi 

tasarlanmış çalışmalarda ve plasebo kontrollü 

çalışmalarda etkinliği kanıtlanamamıştır.    

 Kusma karşıtı ilaçlardaki aktif bileşikler etkili 

olabilecek sistemik düzeyde emilememektedir. 

Sadece difenhidramin (Benadryl) cilt yolu ile 

absorbe edilebilir. Ancak emilim uzun sürdüğü için 

bulantı karşıtı olarak kullanılamaz.   

Uzman 
konsensusu 

Gastroenteroloji, 

Geriatri 

İleri demanslı kişilerde perkütan 

beslenme tüpü uygulamayın. 

Yerine oral yardımlı besleme 

kullanın.  

 

Amerikan Medical Directors 

Association 

İleri demanslı hastalarda yardımlı beslemenin 

yaşamı uzatmadığı ya da yaşam kalitesini 

iyileştirmediğine dair kuvvetli kanıtlar vardır. 

Önemli işlevsel azalması ve tekrarlayan ya da 

ilerleyici tıbbi hastalıkları olan hastalarda yapılan 

çalışmalar yemek yemeyen hastaların yardımla 

beslemeden önemli ya da uzun süreli yarar 

sağlamadığını göstermiştir.  

Besleme tüpü sıklıkla hastaneye yatıştan sonra 

yerleştirilir ve nedeni genellikle aspirasyon endişesi 

olan ve yemeyen hastalara uygulanır.  

Pek çok kişinin düşündüğünün aksine tüple besleme 

hastaya rahatlık sağlamaz ya da acı çekmeyi 

azaltmaz. Aşırı sıvı yüklenmesine, diyareye, karın 

ağrısına, lokal komplikasyonlara, daha az insan 

etkileşimine, yol açabiliyor ve aspirasyon riskini 

artırabiliyor.  

Yardımla oral besleme yeme sorunları olan ileri 

demanslı hastalar için beleme sağlamaya kanıta 

dayalı yaklaşımdır.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Gastroenteroloji, 

Pediatri 

Bebeklerde, eforsuz, ağrısız, 

büyümeyi etkilemeyen fizyolojik 

GÖR için metoklopramid gibi 

motilite ajanları ve asit 

süpresanları kullanmaktan 

GÖR‟nün pek çok durumda nedensel ajan olduğu 

bilinmektedir. Asit blokajının ve metoklopramid 

gibi motilite ajanlarının fizyolojik GÖR‟de etkili 

olmadığına dair kanıtlar birikmektedir. Bebek 

GÖR‟ünün uzun süreli sekeli nadirdir ve asit 

Uzman 
konsensusu 
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kaçının.  

 

Amerikan Academy Of Pediatrics  

blokajının bu sekelleri azalttığına dair kanıt yok.   

GÖRH tanısı için üst GİS radyolojik 

görüntülemenin rutin performansının haklılığı 

gösterilmedi. 

Ebeveynlere GÖRH‟nın bebeklerde normal 

olduğuna dair danışmanlık verilmelidir. Zayıf 

büyüme ile ilişkili olan ya da önemli solunum 

sistemi semptomlarına neden olan GÖR‟de ileri 

değerlendirme yapılmalıdır.    

Geriatri, 

Psikiyatri, 

Psikoloji 

Yaşlı kişilerde uykusuzluk, 

ajitasyon ya da deliryum için ilk 

seçenek olarak benzodiazepin ya 

da diğer sedatif hipnotikleri 

kullanmayın.   

 

Amerikan Geriatrics Society 

Geniş skalalı çalışmalar, hastaneye yatış ya da 

ölümlere neden olan motorlu kazalar, düşmeler, 

kalça kırıkları riskinin hipnotik ya da sedatif ilaç 

kullanan kişilerde 2 kat arttığını göstermektedir.  

Yaşlı hastalar, bakıcıları ve onlara bakım veren 

sağlık çalışanlarının uykusuzluk, ajitasyon ya da 

deliryum için tedavi stratejilerini düşünürken bu 

potansiyel riski dikkate almaları gerekir. 

Benzodiazepinlerin kullanımı alkol kesilme 

sendromu, deliryum ya da YAB tedavisi gibi diğer 

tedavilere yanıt vermeyen durumlara saklanması 

gerekir.  

AGS rehberleri 

Geriatri, 

Nöroloji, 

Psikiyatri, 

Psikoloji 

Demansın davranışsal ve 

psikolojik semptomlarının 

tedavisi için ilk seçenek olarak 

antipsikotikleri kullanmayın.  

 

Amerikan Geriatrics Society 

Demanslı kişiler sıklıkla agresyon, bakıma direnç, 

diğer zorluklar ya da yıkıcı davranışlar gösterirler.          

Böyle durumlarda antipsikotik ilaçlar sıklıkla reçete 

edilir ancak bu ilaçlar sınırlı yarar sağlar. Ancak bu 

ilaçlar inme ve erken ölüm gibi ciddi zararlara 

neden olabilirler. Bu ilaçların kullanımı 

farmakolojik olmayan önlemler yetersiz kalınan 

durumlarla sınırlanmalıdır.  Davranış 

değişikliklerinin tanımlanması ve hitap edilmesinde 

gereksiz ilaç tedavisi yapılmamalıdır.  

AGS, NICE 
rehberleri 

Geriatri 
Hastalığa yönelik tedaviyi 

sürdürmeleri nedeniyle fiziksel, 

ruhsal, sosyal ya da dinsel 

sıkıntıları olan hastalar için 

palyatif bakımı geciktirmeyin.  

 

Amerikan Academy Of Hospice 

And Palliative Medicine  

RKÇ‟lar dahil sayısız çalışma palyatif bakımın ağrı 

ve semptom kontrolünü iyileştirdiğine ve bakımdan 

aile memnuniyetini artırdığına, maliyetleri 

azalttığına dair kanıtlar sağlamıştır.  

Payiatif bakım ölümü erkenleştirmez, seçilmiş 

hastalarda yaşamı uzatabilir.  

  

RKÇ 

Geriatri, 

Psikiyatri 

 

Demanslı bireylerde davranışsal 

ve ruhsal demans semptomları 

için davranışın altta yatan 

nedenini değerlendirmeden 

antipsikotik ilaçları 

reçetelemeyin.  

Semptomların nedenlerinin dikkatle ayrıştırılması 

(psikiyatrik ya da psikolojiğe karşı fiziksel ya da 

nörolojik)  uygun tedavi seçeneklerinin daha iyi 

belirlenmesine yardım edebilir.  Antipsikotik ilaç 

kullanımının tedavisel hedefi yakın zamanda 

kendini ya da başkalarını yaralama tehdidi ya da 

aşırı stres, ajitasyonu olan hastaları tedavi etmektir.  

Demansın davranışsal ve ruhsal semptomlarının 

Amerikan 
Medical 
Directors 
Association 
rehberleri ve 
sistematik 
derlemeler 
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Amerikan Medical Directors 

Association 

tedavisinden önce ağrı, konstipasyon, ortamın 

gürültülü, çok soğuk ya da çok sıcak olması gibi 

altta yatabilecek nedenlerin araştırılması gerekir. 

Daha sonra hastanın rahatsızlığı giderilir ve 

işlevselliği desteklenir. Davranışsal ve ruhsal 

semptomların diğer potansiyel nedenlerinin tedavisi 

başarısız olursa antipsikotik ilaçlar düşünülebilir.  

Antipsikotik ilaçları başlamadan önce bu ilaçların 

potansiyel yararları ve riskleri dikkate alınmalıdır. 

Davranışsal ve ruhsal semptomlar için ilaç 

kullanılacağı zaman aydınlanmış onam alınması 

önerilir.   

Geriatri, 

Psikiyatri 

 

Demansın davranışsal ve 

psikolojik semptomlarının 

tedavisi için ilk seçenek olarak 

antipsikotikleri kullanmayın.  

 

Amerikan Psychiatric Association 

Demansın davranışsal ve ruhsal semptomları 

ajitasyon or agresyon, anksiyete, irritabilite, 

depresyon, apati ve psikoz gibi biliş dışı 

semptomlar ve davranışlar olarak tanımlanır.  

Kanıtlar, bu popülasyonda antipsikotik ilaçların 

risklerinin (ör. Serebrovasküler etki, mortalite, 

parkinsonyan ya da ekstrapiramidal bulgular, 

sedasyon, konfüzyon ve diğer bilişsel bozulmalar 

ve kilo alımında artma) potansiyel yararlardan daha 

fazla olma eğiliminde olduğunu göstermiştir.  

Klinisyenler antipsikotik kullanımını farmakolojik 

olmayan önlemlerin başarısız olduğu durumlar ve 

hastanın semptomlarının kendisi ve başkaları için 

tehdit oluşturduğu durumlarla sınırlandırmalıdırlar.  

AHRQ,  
 
Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Geriatri 
Hastalara ve ailelerine rahatlığa 

odaklı bakım alternatifleri 

sunmadan ölüm riski yüksek, 

işlevselliği bozulmuş hastalara 

yaşam desteğini sürdürmeyin.  

 

Amerikan Association Of Critical-

Care Nurses, Amerikan College Of 

Chest Physicians, Amerikan 

Thoracic Society, And Society Of 

Critical Care Medicine 

Hastalar ve aileleri sıklıkla yaşam desteğine uzamış 

bağımlılıktan kaçınmayı değerlendirirler. Ancak, bu 

hastaların çoğu agresif yaşam sürdürücü tedaviler 

alırlar. Yüksek riskli hastaları ya da karar verici 

vekillerini yaşamı sürdürücü tedaviler konusunda 

tartışmaya rutin olarak katma hastanın ve ailenin 

değerlendirmesini iyileştirir,  ölüm kalitesini 

iyileştirir, aile stresini ve yası azaltır. Yaşam 

sürdürücü tedaviye devam eden hastalarda bile 

hastalığa odaklı tedavi ile palyatif tedaviyi aynı 

zamanda başlamak yararlı olabilir.  

 

 

Uzman 
konsensusu 

Geriatri, 

Nöroloji, 

Psikiyatri 

 

Algılanan bilişsel yararlanmalar 

ve olumsuz GİS etkilerinin 

periyodik değerlendirmesi 

yapılmaksızın demans için 

kolinesteraz inhibitörleri 

başlamayın.  

 

Amerikan Geriatrics Society  

RKÇ‟da hafif- orta ve orta-ağır AH olan bazı 

hastalar bilişsel ve işlevsel azalmayı geciktirmede 

ve nöropsikiyatrik semptomları azaltmada en ılımlı 

yararı başarırlar.  Kolinesteraz inhibitörlerinin 

kuruma yatırma, yaşam kalitesi ve bakıcı yükü 

üzerine etkisi daha az tanımlanmamıştır.      

Klinisyenler, bakım verenler ve hastalar, 

kolinesteraz inhibitörlerini başlamadan önce 

tedavinin bilişsel, işlevsel ve davranışsal hedeflerini 

tartışmalıdırlar.  

İleri bakımı planlamada, kolinesteraz inhibitörlerini 

Sistematik 
derleme 
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başlama tartışmasına ek olarak, hasta ve bakıcısının 

demans, diyet, egzersiz, davranışsal sorunlara 

farmakolojik olmayan yaklaşımlar konusunda 

eğitimi demanslı hastanın bakım planına entegre 

edilmelidir. Makul süreli (ör. 12 hafta) bir tedavi 

denemesinden sonra tedavi hedefine ulaşılamazsa 

ilaçları kesmeyi düşünmelidir. Bir yıldan fazla 

süreli tedavi için ilaçların risk ve yararları 

araştırılmamıştır.  

Geriatri 
Yaşlılarda kaşeksi ve anoreksiya 

tedavisinde iştah artırıcılar ve 

yüksek kalorili destekler 

kullanılmasından kaçının. Bunun 

yerine sosyal desteği en üst 

düzeye çıkarın, yardımla 

besleyin, hastanın hedeflerini ve 

beklentilerini açığa çıkarın.  

 

Amerikan Geriatrics Society 

İstenmeyen kilo kaybı tıbbi olarak hasta ve düşkün 

yaşlılarda sık bir sorundur. Yüksek kalorili 

destekler yaşlılarda kiloyu artırmakla birlikte yaşam 

kalitesi, duygu durum, işlevsel durum ya da 

yaşamda kalış süresi gibi diğer önemli klinik 

sonuçları iyileştirdiğine dair kanıt yoktur.       

Megestrol asetat kullanımı iştah ve kilo alımında 

minimal iyileşme sağlar; yaşam kalitesi ya da 

yaşamda kalış süresinde iyileşme olmaz; trombotik 

olay, sıvı retansiyonu ve ölüm riskini artırır.  

Megestrol asetat alan hastaların 1/12‟sinde kilo 

artışı olacak, 1/23‟ü ölecektir.  

Amerikan Geriatri derneği (AGS) 2012 Beers 

Kriterleri listesinde megestrol asetat ve 

siproheptadin yaşlılarda kaçınılması gereken ilaçlar 

listesindedir.  

Kannabinoidlerin, diyetteki çoklu doymamış yağ 

asitlerinin (dokosaheksaenoic asit ve 

eikosapentaenoik asit) derlemesinde, bu ilaçların 

depresyon tedavisinde kullanıldığında yaşlıların 

kilo alımı ve iştah artışı için etkinliği ve 

güvenliğine dair kanıt saptanamamıştır ama 

depresyon yokluğunda kilo alımı ve iştah artışı için 

kullanımını destekleyen çok az kanıt vardır.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Geriatri 
Yaşlı hastalarda kullanılan ilaçları 

gözden geçirmeden yeni bir ilaç 

başlamayın.  

  

Amerikan Geriatrics Society 

Yaşlı hastalar yaşlı nüfustan orantısız olarak daha 

fazla reçeteli ve reçetesiz ilaç kullanırlar. Yaşlı 

hastalarda ilaçlarda uygun olmayan reçeteleme ve 

yan etki riski de normal popülasyondan fazladır.   

Polifarması ilaç uyumunda azalmaya, olumsuz ilaç 

reaksiyonlarına ve bilişsel bozulmada artışa, 

düşmelere ve işlevsellikte azalmaya neden olabilir. 

İlaçların gözden geçirilmesi yüksek riskli ilaçları ve 

ilaç etkileşimlerini ve bu ilaçların endikasyon dışı 

kullanımlarını tanımlar. Ek olarak, ilaçların gözden 

geçirilmesiyle gereksiz ilaçlar rejimden çıkarılır, 

yetersiz kullanılanlar yeniden düzenlenir ve 

hastanın ilaç yükü azaltılabilir.  İlaçların yıllık 

olarak gözden geçirilmesi kırılgan yaşlılarda kaliteli 

ilaç reçeteleme için endikatördür.  

Uzman 
konsensusu 

Jinekoloji 
Düşük risklilere HPV testi 

yapmayın.  

Ulusal Rehberler bazı anormal Pap Smear‟leri olan 

ve diğer seçilmiş klinik endikasyonları olan 

ACS/ASCCP/ASC
P rehberleri 
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Amerikan Society For Clinical 

Pathology 

hastalarda HPV testi yapılmasını önerir. Yüksek 

riskli HPV carlığı daha sık muayeneye ve daha 

agresif girişimlere (kolposkopi ve biyopsi gibi) yol 

açar. Düşük riskli HPV testi için tıbbi endikasyon 

yoktur. Bunun nedeni Düşük riskli HPV‟lerin 

genital siğillere ya da serviksde minör hücre 

değişikliklerine neden olan tip olması ve 

infeksiyonun hastalıkla ilişkili olmamasıdır. Ayrıca 

tedavi yoktur ya da düşük riskli HPV 

tanımlandığında tedavide değişiklik yapılmaz. 

Jinekolojik 

Onkoloji  

2 yıl ya da daha az süreli hafif 

servikal displazisi olan hastaları 

tedavi etmeyin. 

 

Amerikan College Of Obstetricians 

And Gynecologists 

Hafif displazi (CİN 1) ortalama riskli kadınlarda 

tedavi gerektirmeyen HPV varlığı ile birliktedir. 

Biyopside CİN 1‟i olan çoğu kadında 12 aydan 

daha kısa sürede genellikle temizlenen geçici HPV 

imfeksiyonu vardır. Bu nedenle tedavi gerektirmez. 

ASCCP, ACOG 
rehberleri 

Jinekoloji 
OKS reçetelemek için pm ya da 

diğer FM yöntemlerinin 

kullanılmasına gerek yoktur. 

 

Amerikan Academy Of Family 

Physicians 

OKS‟ler pek çok kadın için güvenli, etkin ve iyi 

tolere edilebilirler. Veriler OKS yazmadan önce 

PM ya da meme muayenesi yapılmasının 

gerekliliğini desteklemiyor. OKS yazmadan önce 

tıbbi öykü ve kan basıncının ölçümü yeterlidir 

ACOG  

Jinekoloji 
Rutin infertilite değerlendirilmesi 

yapılan bir hastada rutin olarak 

trombofili testi yapmayın.  

 

Amerikan Society For 

Reproductive Medicine 

Trombofili testleri için endikasyon yoktur ve aile 

öyküsünde kanama diyatezi öyküsü ve kanama 

öyküsü olmayan kişilerde yapılmasının yararı 

toktur.  Bu test infertilite araştırmasının bir parçası 

değildir.  

 

ACOG  

Jinekoloji 
Rutin infertilite 

değerlendirilmesinin bir parçası 

olarak immünolojik testler 

yapmayın.   

 

Amerikan Society For 

Reproductive Medicine 

İnfertilitenin tanısal testleri klinik öyküye dayalı 

olarak ovülasyonu etkileyen faktörleri, fallop 

tüplerini ve spermatogenezisi değerlendirmeyi 

içerir. İmmünolojik faktörler erken embrio 

implantasyonunu etkilemekle birlikte infertil 

çiftlere rutin immünolojik test yapma pahalıdır ve 

gebelik sonucunu öngörmez.  

Uzman  
konsensusu 

Obstetrik 

 

39 hafta 0 gün gebelik yaşından 

önce elektif olarak doğumu 

başlatmayı ya da sezaryen 

yapmayı planlamayın.  

 

Amerikan Academy Of Family 

Doğumun 39 haftadan önce yapılmasının 

çocuklarda morbidite ve mortalite riskinin ve 

öğrenme zorlukları gelişmesi riskinin artışına neden 

olabilmektedir. 39 hafta 0 günden önce doğumu 

başlatmak için net endikasyonlar: maternal ve fetal 

koşullardan kaynaklanan endikasyonlardır. 

Uygun klinik kriterler yokluğunda matür fötal 

akciğer testi doğumu başlatma için bir endikasyon 

California 
Department of 
Public Health 



16 
 

Physicians 

Amerikan College Of Obstetricians 

And Gynecologists 

değildir.    

Obstetrik 
39 Hafta 0 gün ile 41 hafta 0 

günlük gebelik haftası arasında 

serviks uygun olmadıkça doğumu 

elektif ya da ilaç dışı yöntemlerle 

indüklemekten sakının.   

 

Amerikan Academy Of  Family 

Physicians,  

Amerikan College Of Obstetricians 

And Gynecologists  

İdeal olarak doğum uygun olduğunda kendi kendine 

başlar. Yüksek C/S doğum oranları serviks uygun 

olmadan doğumun indüklemesinden kaynaklanır. 

Sağlık çalışanları tıbbi endikasyon olmadan 

doğumun İdeal olarak, başlatılmasının risk ve 

yararlarını hasta ile tartışmalıdır.  

AAP/ACOG 
rehberleri, 
Cochrane 
Database of 
Systematic 
reviews 

Obstetrik,  

Genetik 

Endometriyal kanser öyküsü olan 

kadınların sürveyansı için pap 

test yapmayın 

 

Society Of Gynecologic Oncology 

Endometrial kanser için tedavi edilmiş kadınlarda 

vajinal kaftan Pap test yapma yerel tekrarları 

saptamayı iyileştirmiyor.  Bu grupta hatalı (+) Pap 

smear‟ler kolposkopi ve biyopsi gibi gereksiz 

girişimlere yol açabilir.   

 

Society of 
Gynecologic 
Oncology 
rehberleri 

Onkolojik 

Jinekoloji   

 

Pap testteki LSIL ya da daha 

düşük dereceli skuamöz 

intraepitelyal lezyonları olan 

kişilerde servikal kanser için 

tedavi edilmiş hastalarda 

kolposkopi yapmayın. 

 

Society Of Gynecologic Oncology, 

Bu grupta düşük dereceli anormallikler görülür 

lezyon olmadıkça rekürrensi saptamaz ve maliyet 

etkin değildir.  

 

Uzman 
konsensusu 

Hematoloji 
Klinik ve lab olarak stabil olan 

hastalarda tekrarlayan TKS ve 

biyokimya testleri yapmayın.  

 

Society Of Hospital Medicine 

(Adult) 

Hastanede yatan hastalarda kısa zaman döneminde 

tanısal testler için önemli volümde kan 

alınmaktadır. Flebotomi hastalarda HB ve HCT 

düzeylerinde değişikliklerle ilişkilidir ve anemiye 

katkı yapabilir.  Özellikle kardiyorespiratuar 

hastalıkları olan hastalarda anemi önemli sonuçlara 

neden olabilir. Günlük gereksiz flebotominin 

azaltılması hastane için önemli oranda tasarruf 

sağlayacaktır. 

Prospektif 
çalışmalar  

Hematoloji 
Keyfi Hb ve Htc eşikleri ve 

semptom yokluğunda ya da aktif 

KAH, KY ya da inme yoksa 

eritrosit transfüzyonundan 

kaçının.  

 

Society Of Hospital Medicine 

AABB, hastanede yatan stabil hastalarda kısıtlayıcı 

transfüzyon stratejisine ((7- 8 g/dL) uyulmasını 

önerir.  

AABB, transfüzyon kararının hb konsantrasyonları 

kadar semptomlar tarafından etkilenmesini önerir.  

National Institutes of Health Konsensusu 

Konferansına göre eritrosit süspansiyonu tedavisi 

için endikasyon olarak tek kriter kullanılmaması 

AABB rehberleri 
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(Adult) gerektiğini önerir.  

Yerine, hastanın klinik durumu oksijen verme 

gereksinimi ile ilişkili pek çok faktör dikkate 

alınmalıdır.  

Hematoloji 
Bilinen bir nedenin varlığında ilk 

dvt epizotu gelişen hastalarda 

pıhtılaşma bozukluğu için 

araştırma yapmayın.  

  

Society For Vascular Medicine 

Pıhtılaşma bozukluğu için laboratuar araştırması 

yapmak, test sonuçları anormal olsa bile venöz kan 

pıhtısının tedavisini değiştirmeyecektir.  DVT çok 

yaygın bir hastalıktır ve pıhtılaşma 

anormalliklerinde yeni keşifler yararı 

kanıtlanmadıkça testlerin artırılmasına izin verir.  

 

Prospektif 
kohort 
çalışmaları 

Hematoloji 
Klinik değişiklikler olmadıkça dvt 

için yeniden görüntüleme 

yapmayın.  

 

Society For Vascular Medicine  

Venöz pıhtının tedaviye yanıtını değerlendirmek 

için USG‟yi tekrarlamak tedaviyi değiştirmez.  

ACCP rehberleri 

Hematoloji 
Devam eden kan kaybı olmayan 

Ve Hb ≥ 6 G/Dl olan genç 

hastalara, semptomatik ya da 

hemodinamik olarak insnstabil 

olmadıkça paketlenmiş eritrosit 

süspansiyonu vermeyin.     

 

 

Amerikan Society Of 

Anesthesiologists 

Multipl çalışmalarda Hb transfüzyon eşiği 6.0 g/dl 

ila 10.0 g/dl arasında değişmektedir. Hb 

transfüzyonu için optimal hemoglobin/hematokrit 

kriteri pek çok klinik ortamda halen 

tartışılmaktadır.  Diğer Hb eşikleri ile 

karşılaştırıldığında, mortalite, kardiyak morbidite, 

işlevsel iyileşme ve hastanede kalma ile olumsuz 

ilişki olmaksızın daha düşük Hb eşikleri daha az 

eritrosit transfüzyonu ile ilişkilidir. Transfüzyon 

için daha düşük Hb eşiği ile daha yüksek Hb 

eşiğinin karşılaştırılmasında hastane mortalitesi 

eşiğin düşük olduğu hastalarda daha düşük 

bulunmuştur. Transfüzyon kararı hem klinik hem 

de hemodinamik parametrelerin kombinasyonuna 

dayandırılmalıdır.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Hematoloji 
Anemi semptomlarını gidermek 

ya da hastayı güvenli Hb aralığına 

(stabil kardiyak sorunu olmayan 

yatan hastalar için 7-8 g/dl) 

döndürmek için gerekli olan 

minimum miktardan daha fazla 

eritrosit süspansiyonu vermeyin.  

 

Amerikan Society Of Hematology 

Sınırlandırılmış transfüzyon stratejileriyle 

karşılaştırıldığında serbest bırakılmış transfüzyon 

stratejilerinin sonuçları iyileştirmemesi nedeni ile 

eritrositlerin en küçük etkili dozda transfüze 

edilmesi önerilir. Gereksiz transfüzyon maliyet 

dışında, herhangi bir yarar olasılığı olmaksızın 

hastaları potansiyel olumsuz olaylara maruz bırakır. 

Klinisyenler, eğer bir ünite KK yeterli ise rutin 

olarak 2 ünite KK vermekten kaçınmalıdır.  

AABB rehberleri 

Hematoloji 
Cerrahi, travma ya da uzamış 

immobilite gibi majör geçici risk 

etmenlerinin varlığında dDVT 

geçiren erişkin hastalarda 

Trombofili testleri maliyetlidir ve eğer 

antikoagülasyon süreleri uygunsuz olarak uzatılırsa 

ya da hasta doğru olmayarak trombofilik olarak 

etiketlenirse hastalara zarar vermekle 

sonuçlanabilir. Trombofili testleri, majör geçici risk 

NICE rehberleri 
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trombofili için test yapmayın.  

 

Amerikan Society Of Hematology 

etmenlerinin varlığında gelişen DVT‟nun 

yönetimini değiştirmez. DVT gebelik ya da 

hormonal tedavi sırasında ortaya çıkarsa ya da 

kuvvetli aile öyküsü + bir majör risk etmeni 

varlığında oluşursa trombofili testlerin rolü 

komplekstir ve hastalar ve klinisyenler bir DVT 

uzmanından rehberlik almalıdırlar.     

Hematoloji 
Majör kanama, intrakranyal 

kanama, acil cerrahi varlığı 

dışında acil olmayan vitamin k 

antagonistleri replasmanı için 

plazma ya da protrombin 

kompleks konsantreleri 

vermeyin.  

 

Amerikan Society Of Hematology 

Kan ürünleri hastalarda ciddi zararlara neden 

olabilir, maliyetlidir ve nadiren vitamin K 

antagonistleri replasmanında endikedir. Acil 

olmayan durumlarda, uluslararası normalleştirilmiş 

oranda yükselmeye en iyi vitamin K 

antagonistlerini elde tutarak ve/veya vitamin K 

vererek müdahale edilebilir.  

ACCP rehberleri 

Hematoloji 
Her gün gibi düzenli aralıklarla 

tanısal test istemeyin. Sadece 

klinik spesifik sorulara yanıt 

verecekse test yapın.  

 

Amerikan Association Of Critical-

Care Nurses, Amerikan College Of 

Chest Physicians, Amerikan 

Thoracic Society, And Society Of 

Critical Care Medicine 

Akciğer grafisi, arteriyel kan gazları, kan 

biyokimyası değerleri ve EKG gibi çoğu tanısal 

çalışmalar düzenli aralıklarla (ör. Günlük) istenir. 

Tanısal testleri sadece klinik sorulara yanıt 

verebilmek amacıyla istemekle düzenli aralıklarla 

isteme karşılaştırıldığında sağlık maliyetinin arttığı 

ama hastalara yarar sağlamadığı, bazen de zarar 

verdiği bulunmuştur.  

Patansiyel zararlar; 

 Gereksiz flebotomiye bağlı anemi 

 Rutin çalışmalar sırasında tesadüfen bulunan 

patolojik olmayan sonuçlar 

Uzman 
konsensusu 

Hematoloji 
Hb konsantrasyonu 7 mg/dl’den 

fazla olan kanamasız yoğun 

bakım hastalarında hasta 

hemodinamik olarak stabil ise 

eritrosit transfüzyonu yapmayın.  

 

American Association Of Critical-

Care Nurses, Amerikan College Of 

Chest Physicians, Amerikan 

Thoracic Society, And Society Of 

Critical Care Medicine 

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda, çoğu 

eritrosit transfüzyonları hemodinamik uzlaşma olan 

akut kanamalardan çok benin anemi için yapılır. 

Yoğun bakımdaki tüm hastalar için transfüzyon 

eşiği 7 mg/dl‟dir. Bu eşik, daha yüksek eşikle 

karşılaştırıldığında benzer ya da iyileşmiş yaşam 

süresi, daha az komplikasyon ve daha az maliyetle 

birliktedir.   Daha agresif transfüzyon kıt 

kaynakların mevcudiyetini sınırlayabilir. Çoğu 

gözlemsel çalışmalarda, yüksek eşiklerin bu 

hastalarda bile zarar verici olabileceği bilinmekle 

birlikte farklı eşiklerin akut koroner sendromu olan 

hastalarda uygun olabileceği bilinmektedir. 

Bununla birlikte  

RKÇ 

Hematoloji 
Kesinlikle gerekenden daha fazla 

sayıda ünite kan transfüze 

etmeyin.  

Her bir ünite kan bazı riskler taşır. Çoğu hastanede 

yatan stabil hastalarda doku oksijenizasyonunun 

uygunsuz olduğuna dair kanıt yoksa kısıtlanmış 

eşik (7.0 - 8.0 g/dl) kullanılmalıdır. Erken uyarılan 

kardiyovasküler hastalığı olan hastalar gibi doku 

RKÇ 
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oksijenizasyonunun uygunsuz olduğuna dair kanıt 

varsa eşik 8.0 g/dl olmalıdır.  

Transfüzyon kararları semptom varlığı ve Hb 

konsantrasyonu dikkate alınarak verilmelidir. Tek 

ünite eritrosit transfüzyonu kanamayan, hastanede 

yatan hastalar için standarttır. Ek üniteler sadece 

hastanın durumu ve Hb değerleri yeniden 

değerlendirildikten sonra reçete edilmelidir.  

Hematoloji 
Hemodinamik instabilite yoksa 

demir eksikliği için eritrosit 

transfüzyonu yapmayın.  

 

AABB  

Kan transfüzyonları, bazı durumlarda daha ucuz ve 

güvenilir alternatifler olmasına rağmen rutin 

medikal yanıt ortaya çıkar. Demir eksikliği anemisi 

olan preoperatif hastalar ve hemodinamik 

instabilitesi olmayan kronik demir eksikliği olan 

hastalara hemoglobin düzeyleri düşük olsa bile oral 

ya da IV demir verilmelidir.  

Systematic 
review 

Hematoloji 
Warfarinin etkisini tersine 

çevirmek için rutin olarak kan 

ürünleri kullanmayın. 

 

AABB 

Warfarinin etkisini tersine çevrilmesi gereken 

hastalarda sadece K vitamini kullanılır. Protrombin 

kompleks konsantratları ya da plasma sadece ciddi 

kanaması olan ya da acil cerrahi gereken hastalarda 

kullanılmalıdır.  

ACCP rehberleri 

Hematoloji 
Klinik olarak stabil hastalarda seri 

tks yapmayın.  

 

AABB 

Eritrosit ya da trombosit transfüzyonu, hastanın 

kanaması yoksa ya da unstabil değilse,  günün ilk 

lab değerine dayandırılmalıdır.  Hastanın 

parametrelerinin transfüzyon eşiğinin altına düşüp 

düşmediğini kontrol için çoklu kan alımları ya da 

diğer lab testleri için gereksiz kan alımları aşırı 

flebotomiye ve gereksiz transfüzyonlara neden 

olabilir.  

ACCCM 
rehberleri 

Hematoloji 
Kan grubu bilinmeyen 

doğurganlık çağındaki kadınlar ve 

kan grubu O Rh (-) olan hastalar 

dışında O Rh (-) kan transfüze 

etmeyin. 

 

AABB 

O Rh (-) kan üniteleri kan grubu O Rh (-) olmayan 

hastalar için aşırı kullanıma bağlı olarak kısa sürede 

yeniden desteklenmek zorunda kalmaktadır.  O Rh 

(-) eritrosit transfüzyonu şu durumlarla 

sınırlandırılmalıdır: 

 Kan grubu O Rh (-) olan hastalar 

 Kan grubu bilinmeyen doğurganlık 

çağındaki, kan grubu tiplemesi yapılmadan 

acil transfüzyon gereken kadınlar 

Uzman 
konsensusu 

 

Enfeksiyon 

Hastalıkları 

Antibiyotikler görünür viral 

solunum yolu hastalıkları 

(sinusit, farinjit, bronşit) için 

kullanılmamalıdır. 

  

Çocuklarda antibiyotik yazma oranları düşmekle 

birlikte hala alarm verici düzeyde yüksektir. Viral 

SYE için gereksiz ilaç kullanımı antibiyotik 

direncine yol açabilir, maliyeti artırır ve olumsuz 

olay riskini artırır.  

AAP, IDSA 
rehberleri 
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Amerikan Academy Of Pediatrics  

Enfeksiyon 

Hastalıkları, 

Üroloji, 

Geriatri 

Özel spesifik üriner sistem 

semptomları olmadıkça yaşlı 

erişkinlerde bakteriüriyi tedavi 

etmek için antibiyotik 

kullanmayın.  

 

Amerikan Geriatrics Society 

Kohort çalışmaları asemptomatik bakteriürisi olan 

yaşlı kadın ve erkeklerde olumsuz olay geliştiğini 

göstermemiştir.  Yaşlı hastalarda asemptomatik 

bakteriüri için antimikrobial tedavi çalışmaları 

tedavinin yararı olmadığını ve olumsuz 

antimikrobiyal etkilerin arttığını göstermiştir.  

Bakteriüri ile birlikte görülen özel klinik 

semptomları nitelendirmek için geliştirilen 

konsensüs kriterleri İYE‟nunu tanımlamaktadır.  

Asemptomatik bakteriürinin taranması ve tedavisi 

mukozal kanama gelişme olasılığı için ürolojik 

girişimler öncesi önerilir.  

IDSA rehberleri  

Enfeksiyon 

Hastalıkları, 

Üroloji 

 

Üriner yola lokalize olan net 

semptom ve bulgular olmadıkça 

idrar kültürü almayın.  

 

Amerikan Medical Directors 

Association 

Asemptomatik bakteriüri, uzun süreli bakım 

kurumlarında sık görülür. Prevelans %50‟ye kadar 

yükselebilir. Lokalize İYE‟nu semptomları 

yokluğunda pozitif idrar kültürünün hastanın 

semptomlarının İYE tarafından oluşturulup 

oluşturulmadığını belirlemede sınırlı değeri vardır.    

Kolonizazyon (Lokalize İYE‟nun semptom ve 

bulguları olmaksızın pozitif idrar kültürü) uzun 

süreli bakım kurumlarında sık görülür ve aşırı 

antibiyotik kullanımına yol açar. Aşırı antibiyotik 

kullanımı diare riskini, antibiyotik direnci gelişme 

riskini ve C. difisile bağlı enfeksiyon riskini artırır. 

Antibiyotik kullanımına bağlı ek bir endişe de 

asemptomatik bakteriüri bulgularının, İYE‟nin 

durumun akut değişmesine neden olduğu, bundan 

dolayı hastanın altta yatan daha ciddi bir sorununun 

zamanında saptanmasını geciktirdiği ya da 

saptamayı engellediği şeklindeki hatalı varsayıma 

yol açabilmesidir.  İlerlemiş demansı olan bir hasta 

üriner semptomları söylemede yetersiz olabilir. Bu 

durumda ateş, lökositoz, titreme gibi sistemik 

infeksiyon işaretleri varsa ve ek semptomlar başka 

bir kaynağı işaret etmiyorsa idrar kültürü almak 

mantıklıdır.  

IDSA rehberleri  

Enfeksiyon 

Hastalıkları,  

Acil Tıp 

Uygun medikal izlemle başarılı 

insizyon ve drenajdan sonra 

komplike olmayan cilt ve 

yumuşak doku apseleri olan acil 

servis hastalarında antibiyotik ve 

yara kültürlerinden kaçının.  

 

Amerikan College Of Emergency 

Physicians 

Cilt ve yumuşak doku infeksiyonları acil servis 

başvurularının sık nedenlerinden biridir. Apseler 

gibi bazı infeksiyonlar kapalı duvarlı ve cilt altında 

püy formunda olabilir. Bir apseyi açma ve drene 

etme uygun tedavidir, antibiyotik ek yarar sağlamaz, 

hatta apselerde bulunan metisiline dirençli S. 

aureus‟a uygun olarak seçilmiş antibiyotikler apse 

uygun olarak drene edilmişse yarar sağlamaz. 

Drenaj materyalinden kültür yapma rutin tedaviyi 

değiştirmeyeceği için gereksizdir.        

RKÇ’LAR 
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Enfeksiyon 

Hastalıkları,  

Alerji Ve 

İmmünoloji  

Penisilin alerjisi olan hastalarda, 

uygun değerlendirme yapmadan 

beta-laktam olmayan 

antibiyotikleri aşırı kullanmayın.  

 

Amerikan Academy Of Allergy, 

Asthma & Immunology 

Nüfusun %10‟u penisilin alerjisi olduğunu 

bildirirken çalışmalar bu hastaların %90‟ının 

penisiline alerjik olmadığını ve bugruptaki 

antibiyotikleri güvenle alabileceklerini göstermiştir. 

Bu gözlem için temel neden penisilin alerjisi 

tanısının sıklıkla hatalı konulduğunun ve çoğu 

bireylerde zamanla azaldığının gözlenmesidir. 

Penisiline alerjik olarak etiketlenen hastaların 

vankomisin ve kinolonlar gibi alternatif 

antibiyotiklerle tedavi edilme olasılığı daha 

yüksektir. Bu tedaviler daha fazla maliyete, 

hastanede kalış süresine, vankomisine dirençli 

enterokok ve C. difisil infeksiyonları gibi 

komplikasyonlar gelişmesine neden olabilmektedir.  

Penisiline spesifik Ig E için değerlendirme cilt 

testleri ile yapılabilir.  İdeal olarak penisilin cilt 

testleri hem majör hem de minör elemanlarıyla 

yapılmalıdır. Penisilin cilt testlerinin acil 

reaksiyonlar için NPD %100‟dür. Oysa PPD %40 

ila 100 arasında değişir. Penisiline spesifik Ig E için 

in vitro testlerin kullanışlılığı onların bilinmeyen 

prediktif değerleri ile sınırlıdır.   

Penisilin cilt testleri için uygun yedekler yoktur. 

Güvenle penisilin ve penisilin benzeri ilaç alan 

bireylerin ezici çoğunluğunun tanımlanmasıyla 

antibiyotik tedavisinin uygunluğunu ve klinik bakım 

sonuçlarını iyileştirebiliriz.   

Uzman 
konsensusu 

Enfeksiyon 

Hastalıkları 

Asemptomatik bakteriüri 

tedavisi ve taraması için 

sürveyans kültürleri 

kullanmaktan kaçının.   

 

Amerikan Academy Of Pediatrics 

Sürveyans idrar kültürleri ya da asemptomatik 

bakteriüri tedavisinin yararlı olduğuna dair minimal 

kanıt vardır. Sürveyans idrar kültürleri maliyetlidir 

ve hatalı pozitif ve hatalı negatif sonuçlara neden 

olur. Asemptomatik bakteriüri tedavisi de dirençli 

organizmalarla ardışık infeksiyon riskini artıran 

antibiyotiğe maruziyetini artırır. Bu da toplumda 

aşırı antibiyotik kullanımı ile sonuçlanır ve gereksiz 

görüntüleme çalışmalarına yol açabilir.  

AAP rehberleri 

Enfeksiyon 

Hastalıkları, 

Spor Hekimliği 

EMN’lu sporcularda rutin 

abdominal USG İstemekten 

kaçının.  

 

Amerikan Medical Society For 

Sports Medicine  

EMN‟lu hastalarda dalak büyümesi sık görülür. 

İnfeksiyonun ilk 3-4. Haftasında dalak yırtılması 

riski yükselir. Bu nedenle pek çok hekim dalak 

büyüklüğü varsa USG yapar. Ancak, splenik 

çapların çok değişken olması nedeni ile splenik 

büyümeyi USG ile saptamak geçerli bir yöntem 

değildir.  

Uzman 
konsensusu 

Neonatoloji, 

Pulmoner Tıp  

Preterm bebeklerde 

bronkopulmoner displaziyi 

koruma ve tedavi için yüksek doz 

deksametason (>0.5 mg/Kg/gün) 

vermeyin. 

Yüksek doz deksametason (>0.5mg/kg /gün)  düşük 

dozlarla sağlanana ek tedavisel yarar 

sağlamamaktadır ve bu nedenle önerilmez. Yüksek 

dozlar aynı zamanda, nörolojik gelişim bozukluğu 

dahil sayısız kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilere 

yol açabilir.  

AAP rehberleri 
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Amerikan Academy Of Pediatrics 

Nefroloji,   

Kardiyovasküler  

Diyabet dahil tüm nedenlere 

bağlı KBY, kalp yetmezliği ve 

HT’u olan bireylerde NSAİİ’dan 

kaçının.  

 

Amerikan Society Of Nephrology 

Kas-iskelet ağrısının farmokolojik tedavisi için 

siklooksijenaz tip 2 inhibitörleri dahil NSAIİ‟ların 

kullanımı, kullanılan bireylerde kan basıncını 

yükseltebilir, antihipertansif ilaçların etkinliğini 

azaltabilir, sıvı retansiyonuna yol açabilir ve böbrek 

fonksiyonlarını kötüleştirebilir. Asetaminofen gibi 

diğer ilaçlar ya da ya da tramadol gibi kısa süre 

etkili narkotik analjezikler NSAİİ kadar ya da daha 

güvenli ve etkili olabilirler. 

National Kidney 
Foundation 
Kidney Disease 
Outcomes 
Quality 
Initiative 

Nefroloji, 

Kardiyovasküler 

Dirençli HT’u olmayan normal 

böbrek fonksiyonu olan kişilerde 

ve hatta bilinen ateroskleroz 

varlığında bile hastaları renal 

arter stenozu için taramayın.  

 

Society For Vascular Medicine  

Böbrek dolaşımını iyileştirmek için cerrahi ya da 

anjioplasti yapma koruyucu yarar sağlamamaktadır 

ve yüksek kan basıncı ya da azalmış böbrek işlevi 

gibi semptom kanıtı olmadıkça düşünülmemelidir.  

 

ACC/AHA 
rehberleri 

Nöroloji 
Komplike olmayan baş ağrıları 

için görüntüleme yapmayın. 

 

Amerikan College Of Radiology 

Yapısal hastalıklar için özel risk etmenleri olmayan 

baş ağrısı hastalarında görüntüleme yönetimi 

değiştirmez, sonuçları iyileştirmez.  Acil dikkat 

gerektiren önemli yapısal hastalık olasılığı olan 

hastalar ise pek çok ortamda geçerliliği saptanmış 

klinik taramalar ile taranmalıdır.   

Pek çok çalışma ve klinik uygulama rehberleri 

ortaya çıkarılmıştır. Tesadüfi bulgular ek tıbbi 

girişimlere ve hastaya yararı olmayan maliyete yol 

açabilir.  

AAN, ACR 
rehberleri  

Nöroloji 
Başağrısı için EEG yapmayın.  

 

Amerikan Academy Of Neurology 

Baş ağrısına tanı koymada EEG‟nin klinik 

değerlendirme üzerine avantajı yoktur; sonuçları 

iyileştirmez, maliyetleri artırır. Tekrarlayan baş 

ağrıları kişilerin %15-20‟sini etkileyen en sık 

sorundur. 

AAN rehberleri  

Nöroloji, 

Pediatrik 

Acil Tıp 

Minör kafa yaralanmalarını 

değerlendirmede BBT gerekli 

değildir.  

 

Amerikan Academy Of Pediatrics 

Kafa yaralanmaları çocuklarda ve ergenlerde sık 

görülür. Hastane acil servislerine kafa yaralanması 

ile başvuran çocukların yaklaşık %50‟sine BBT 

yapılır. Bunların çoğu gereksizdir.  Çocuklarda 

beyin dokusu iyonizan radyasyona daha duyarlı 

olduğu için gereksiz radyasyon maruziyeti çocukları 

artan yaşam boyu kanser gelişimi riskine sokar. 

Minör kafa yaralanmaları olan çocuklarda BBT 

kararı almadan önce klinik gözlem yapma efektif 

yaklaşımdır.   

Sistematik 
derleme ve 
metaanaliz 

Nöroloji, 
Basit febril konvülsyonu olan 

çocuklarda nörogörüntüleme  

BT gelecekte kanser gelişme riskini artıran 

radyasyon maruziyeti ile birliktedir. MRG‟da 

çocuğun sedasyonu için kullanılan ilaçların yarattığı 

AAP rehberleri 
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Pediatrik 

Acil Tıp 

(BT, MRG) gereksizdir. 

 

Amerikan Academy Of Pediatrics 

risk ve yüksek maliyet vardır. Febril konvülsyon 

geçiren çocukların değerlendirilmesinde kafatası 

filmlerinin kullanılması literatür tarafından 

desteklenmemektedir. Basit bir febril nöbetten sonra 

bebekleri ve küçük çocukları değerlendiren 

klinisyenler dikkatlerini çocuğun ateşinin nedenini 

tanımlama konusunda yoğunlaştırmalıdırlar.  

Nöroloji 
Basit senkopu değerlendirirken 

ve normal NM’de BT ya da MRG 

gibi beyin görüntüleme çalışması 

yapmayın.  

 

Amerikan College Of Physicians  

İstemsiz senkoplu ancak konvülsyon 

düşündürmeyen, başka nörolojik semptom ve 

bulguları bildirmeyen hastalarda, olaya bağlı SSS 

nedeni olasılığı son derece düşüktür ve hasta 

sonuçları beyin görüntüleme çalışmaları ile 

iyileşmez.  

ACR, NICE 
rehberleri 

Nöroloji 
Başka nörolojik semptomu 

olmaksızın basit senkop için 

karotid arter görüntülemesi 

yapmayın.  

 

Amerikan Academy Of Neurology 

Tıkayıcı karotid arter hastalıkları bayılmaya neden 

olmaz ama tek taraflı güçsüzlük gibi fokal nörolojik 

defisitlere neden olabilir.  Bu nedenle karotid arter 

görüntülemesi bayılma nedenini tanımlamayacaktır 

ve maliyeti artırır.  Bayılma yaşamları boyunca 

kişilerin %40‟ını etkileyen sık yakınmadır.   

AHA, NICE 
rehberleri 

Nöroloji 
Son çare olması dışında opioid ya 

da barbituratları migren için 

kullanmayın.  

 

Amerikan Academy Of Neurology 

Daha efektif migrene özgü tedavilerin varlığı 

nedeniyle migren için opioid ve butalbital 

tedavisinden sakınılmalıdır. Opioid ve butalbitalin 

sık kullanımı baş ağrısını kötüleştirebilir. Opioidler 

migrene özel tedavilerin kullanılmasını engelleyen 

tıbbi durumları olan kişilere ya da bu tedavilerin 

başarısız olduğu kişilere saklanmalıdır.   

Institute for 
Clinical Systems 
Improvement, 
U.S. Headache 
Consortium 
rehberleri 

Nöroloji, 

Ortopedi 

Aksial lumbar, torasik ve servikal 

vertebra ağrısının nedenini 

saptamak için elektromyografi 

(EMG) ve sinir iletim çalışmaları 

kullanmayın.   

 

North Amerikan Spine Society 

Elektromyografi (EMG) ve sinir iletim çalışmaları 

sinir ve kas işlevlerini ölçerler. Bu çalışmalar bacak 

ya da kol ağrısı, uyuşukluk ya da güçsüzlük gibi 

spinal sinir basısı ile ilişkili semptomların 

varlığında, nörolojik yaralanma ya da bozukluk 

endişesi varken endike olabilir. Spinal sinir 

yaralanması boyun, sırt ve bel ağrısı nedeni değilse 

EMG ve sinir iletim çalışmaları, aksiyal lumbar, 

torasik ve servikal spinal ağrıların altta yatan 

nedenlerine tanı koymada yardımcı bulunmamıştır.  

Uzman 
konsensusu 

Nöroloji 
Migren kriterlerini karşılayan 

stabil başağrısı olan hastalarda 

nöro-görüntüleme çalışmaları 

yapmayın.   

 

Amerikan Headache Society 

Sayısız kanıta dayalı rehber intrakranyal hastalık 

riskinin migrende artmadığını kabul eder. Ancak 

şiddetli baş ağrılarınin hepsi migren değildir. Daha 

ciddi baş ağrılı hastaları atlamaktan kaçınmak için 

migren tanısı papil ödem gibi herhangi bir nörolojik 

bulgunun olmadığını belgeleyen dikkatli bir klinik 

öykü ve FM yapıldıktan sonra konulmalıdır. Migren 

için tanı kriterleri International Classification of 

Headache Disorders‟da verilmiştir. 

AAN rehberleri 
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Nöroloji 
Acil durumlar dışında MRG varsa 

başağrısı için BBT yapmayın.  

 

Amerikan Headache Society 

Baş ağrısı için görüntüleme endike olduğunda 

kanama, inme ya da kafa travması şüphesi gibi acil 

durumlar dışında MRG, BT‟ye tercih edilir.  

MRG, tümörleri, vasküler hastalıkları, arka fossa ve 

servikomedullar lezyonları, yüksek ve düşük kafa 

içi basınç bozukluklarını saptamada BBT‟den daha 

duyardır. MRG‟da bilinen biyolojik risk yokken, 

BBT‟de daha sonraları kanser gelişimi riskini 

artırabilen radyasyon maruziyeti vardır.  

Uzman 
konsensusu  

Nöroloji 
Klinik çalışmalar dışında migren 

tetik noktalarının cerrahi 

deaktivasyonunu önermeyin.  

 

Amerikan Headache Society  

Migren cerrahisinin bu formunun değeri hala 

araştırma sorusudur. Gözlemsel çalışmalar ve küçük 

kontrollü çalışmalar olası yararı işaret eder. Ancak, 

cerrahinin etkinlik ve zararını doğru tahmin eden 

büyük çok merkezli, uzun izlem süreli, RK 

çalışmalar yapılması gerekir.  Uzun süreli yan 

etkiler bilinmemektedir ancak potansiyel olarak 

endişe vericidir.  

Uzman 
konsensusu  

Nöroloji 
Tekrarlayan baş ağrılarının 

birinci basamak tedavisi için 

opioid ya da butalbital içeren 

ilaçlar reçete etmeyin.   

 

Amerikan Headache Society 

Bu ilaçlar uyanıklılığı bozar ve bağımlılık yaparlar. 

Gençler için bağımlı olma arzu edilmeyen bir yan 

etkidir. Diğer taraftan sağlıklı kişilerde tekrarlayan 

başağrıları olur. Migren gibi kronikleşebilen 

epizodik başağrısı hastalıkları riski artar. Bu ilaçlar 

diğer tedaviler başarısız olduğunda ya da 

kontrendike olduklarında kullanılabilir. Bu tür 

hastalar kronik başağrısı gelişimi için izlenmelidir.  

Uzman 
konsensusu 

Nöroloji 
Başağrısı için OTC ilaçların uzun 

süre ya da sık olarak 

kullanılmasını önermeyin. 

 

Amerikan Headache Society 

OTC ilaçlar tolere edilemeyen yan etkileri olmadan 

güvenli olarak işe yarıyorlarsa ara sıra olan baş 

ağrılarının tedavisinde uygun seçenektir.   

Özellikle kafein içeren ilaçların sık kullanımı ilaç 

aşırı kullanım baş ağrısı olarak bilinen baş ağrısında 

artışa yol açabilir.  Bundan kaçınmak için, OTC 

ilaçlar haftada 2 günden fazla kullanılmamalıdır.  

İlaç aşırı kullanım baş ağrısına ek olarak, 

asetaminofenin uzun süreli kullanımı karaciğer 

hasarına, NSAİİ‟ın aşırı kullanımı GİS kanamasına 

neden olabilir.  

AAN rehberleri 

Nöroloji 
Kronik kanser dışı ağrı tedavisi 

için opioid analjezikleri ilk 

basamak tedavi olarak reçete 

etmeyin.  

 

Amerikan Society Of 

Anesthesiologists–Pain Medicine  

Hekimler, farmakolojik girişimden önce, davranışsal 

ve fiziksel tedaviler gibi ilaç dışı tedavileri içeren 

multimodal tedavileri düşünmelidirler. İlaç tedavisi 

endike görünüyorsa opioid dışı ilaçlar öncelikle 

denenmelidir.       

 

ASA rehberleri 

Nöroloji 
Riskler dikkate alınıp hasta ile 

tartışılıncaya dek kanser dışı 

Hastalar bu ilaçların bağımlılık yapıcı potansiyeli 

dahil riskleri konusunda hastaları aydınlatmalıdırlar. 

Hekimler ve hastalar her iki tarafın sorumluluklarını 

Uzman 
konsensusu 
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kronik ağrı tedavisinde uzun 

süreli tedavi olarak opioid 

analjezikleri reçete etmeyin.  

 

Amerikan Society Of 

Anesthesiologists–Pain Medicine 

gözden geçirmeli, yazılı bir anlaşma imzalamalı ve 

anlaşmaya uymamanın sonuçlarını konuşmalıdırlar. 

Hekimler opioid ve benzodiazepinler eş zamanlı 

reçetelememeye dikkat etmelidirler. Hekimler 

proaktif olarak değerlendirmeli ve tedavi 

etmelidirler. Tedavi endike ise konstipasyon, düşük 

testosteron ve östrojenin yan etkileri 

değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir 

Nöroloji 

 

Çekici, kazıcı gibi ağır vasıta 

kullanan işçilerde kronik ya da 

akut ağrı tedavisi için opioid 

reçete etmeyin.  

 

Amerikan College Of 

Occupational And Environmental 

Medicine 

Kuvvetli ve zayıf opioidlerin her ikisinin de 

kullanılması motorlu taşıt kazası riskinin artışı ile 

ilişkilidir. Opioidler sedasyon yapar ve yüksek 

bilişsel yetilerde bozulmaya neden olurlar.  Kanıtlar 

akut opioid kullanımı ile riskin arttığını, tedavi 

süresince yüksek kaldığını göstermektedir.   

 Motorlu ağır araçlar kullanan işçiler opioid tedavisi 

altında iken ağır vasıta kullanmamalıdır.  

ACOEM 
rehberleri 

Oftalmoloji, 

İnfeksiyon 

Hastalıkları 

  

 

Adenoviral konjuktivitte 

antibiyotik vermeyin. 

 

Amerikan Academy Of 

Ophthalmology  

Adenoviral konjuktivit ve bakteriyel konjuktivit 

klinik bulgu ve semptomlarla, gerekli durumlarda 

kültür yapılarak, oftalmologlarca tanı konulan farklı 

infeksiyon formlarıdır. Özellikle orta ve ağır 

bakteriyel konjuktivitli hastalarda antibiyotik 

kullanılır. Adenoviral konjuktivitte antibiyotiklerin 

yararı yoktur ve aşırı antibiyotik kullanımı mevcut 

tedavilere yanıt vermeyen dirençli bakterilerin 

ortaya çıkmasına neden olur.  

Tanının kesin olmadığı olgularda, hastalar, durumun 

kendi kendine iyileşip iyileşmediğini görmek için 

yakından izlenebilir ve gerekirse antibiyotik 

verilebilir. 

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Oftalmoloji 
Özel medikal endikasyonlar 

olmadıkça göz cerrahisi için 

preop testler yapmayın.  

 

Amerikan Academy Of 

Ophthalmology 

Preoperatif testler çoğu hasta için gereksizdir ve 

maliyeti artırır. Göz ameliyatları uzun sürmez ve 

ciddi sistemik riskleri artırmaz. Cerrahi için 

programa alınan hastalarda genel olarak öykü ya da 

FM bir test gereksinimine işaret etmiyorsa tıbbi 

testler yapılmaz. Fizik muayene ve öyküye göre 

yapılacak testlerden bazıları:  

 Hastaların kalp hastalığı varsa EKG 

yapılmalıdır.  

 Hasta diyabetikse kan şekeri bakılmalıdır.  

 Hasta diüretik alıyorsa serum K düzeyi 

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Oftalmoloji, 

Pediatrik  

Asemptomatik çocuklara zayıf 

okuma gözlükleri vermeyin.  

 

Amerikan Association For 

Pediatric Ophthalmology And 

Düşük dereceli hipermetropi çocuklarda normal bir 

bulgudur. Çocuklar, geniş akomodatif rezervleri 

olduğundan yakına kolay odaklanabilirler. Düşük 

dereceli okuma gözlüğü (+2 diyoptriden az) 

verilirse doğuştan odaklanma yetileri, hem uzağı 

hem de yakını net görmek için kullanılabilir. Eğer 

gözler kaymıyorsa zayıf okuma gözlüğü genellikle 

Uzman 
konsensusu 
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Strabismus gereksizdir.  

Oftalmoloji, 

Pediatri 

Rutin görme tarama 

değerlendirmesinden geçen 

çocuklar için yıllık kapsamlı göz 

muayenesi gereksizdir.  

 

Amerikan Association For 

Pediatric Ophthalmology And 

Strabismus  

Rutin sağlam çocuk muayenesinin bir parçası olarak 

yapılan erken çocukluk çağı görme taramaları başka 

yönlerden asemptomatik olan önemli göz sorunu 

olan çocukları doğru olarak tanımlar. Yıllık 

kapsamlı göz muayeneleri finansal maliyetleri 

artırır, okul devamını etkiler ve ebeveynin işinden 

izin almasına ya da zamanının gereksiz 

harcanmasına neden olur. Yıllık kapsamlı göz 

muayenesinin asemptomatik göz sorunlarını 

saptamada sağlam çocuk muayenesi sırasında 

yapılan muayeneden daha iyi olduğunu gösteren 

kanıt yoktur. Kapsamlı göz muayeneleri görme 

taraması geçirmeyen çocuklar için uygundur. . 

Amerikan 
Academy of 
Ophthal-
mology/AAP/ 
Amerikan  
Association for 
Pediatric 
Ophthalmology 
and Strabismus 
rehberleri  
 

Oftalmoloji  
Çift görmesi olan hastalara rutin 

olarak görüntüleme önermeyin.  

 

Amerikan Association For 

Pediatric Ophthalmology And 

Strabismus  

Çift görme ya da diplopili çoğu kişi, bu 

semptomların beyin tümörü ya da diğer ciddi 

nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını 

görmek için BT ya da MRG ister. Çoğu zaman 

kapsamlı bir göz muayenesini takiben bu testlerin 

yapılması gerekir. Çift görmenin en sık nedeni   

Kırma kusurları, kuru göz, katarakt, nörolojik 

olmayan hizalama bozukluklarıdır. Bunların tümüne 

tam bir göz muayenesi ile tanı konulabilir. Diplopili 

hastaların çok azında diplopi nedeni beyin 

tümörüdür.  

Uzman 
konsensusu 

Ortopedi 

 

Alarm bulguları olmadıkça bel 

ağrısı olan kişilerde ilk 6 haftada 

görüntüleme yapmayın.  

 

Alarm Bulguları:  

 Ağır Ve İlerleyici Nörolojik Defisit 

 Osteomiyelit Gibi Ciddi Altta Yatan 

Durumlarla İlgili Şüphe 

Not: Alarm Bulguları Bunlarla Sınırlı 

Değildir.  

 

Amerikan Academy Of Family 

Physicians  

Amerikan College Of Physicians  

6 haftadan önce alt vertebra görüntülemesi sonuçları 

iyileştirmez ama maliyetleri artırır. Bel ağrısı tüm 

AH ziyaretlerinin en sık 6. nedenidir  

Agency for 
Health Care 
Policy and 
Research,  
 
Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Ortopedi 

 

Semptomatik diz osteoartriti 

olan hastalarda tedavi için 

glukozamin ve kondroitin 

kullanmayın.  

Glukozamin ve kondroitin sulfatın her ikisi de 

semptomatik diz osteoartritinde rahatlama 

sağlamamaktadır.  

  

RKÇ 
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Amerikan Academy Of 

Orthopaedic Surgeons  

Ortopedi 

 

Dizde semptomatik medial 

kompartman osteoartriti olan 

hastalarda tedavi için lateral 

kama bağ kullanmayın.  

 

Amerikan Academy Of 

Orthopaedic Surgeons  

Dizde semptomatik osteoartriti olan hastalarda 

lateral kama ya da nötral bağların kullanımı ağrıyı 

ve işlevsel sonuçları iyileştirmemektedir. Lateral ya 

da nötral topuk takozları ile lateral kama bağlar ve 

subtalar bantlı lateral bağlar arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapılmıştır. Sistemik gözden geçirme 

lateral topuk takozunun ve ilişkili ortezlerin 

etkinliğine dair sınırlı kanıt bulmuştur.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
 

Ortopedi 
Kırmızı bayraklar yokluğunda 

spesifik olmayan akut belağrılı 

hastalarda ilk 6 hafta içinde ileri 

spinal görüntüleme önermeyin.  

 

North Amerikan Spine Society  

Kırmızı bayraklar yokluğunda, ilk 6 hafta içinde 

ileri görüntülemenin sonuçları iyileştirmediği 

bulunmuştur.   

Kırmızı bayraklar: Travma öyküsü, istemsiz kilo 

kaybı, kanser öyküsü, IV ilaç kullanımı, steroid 

kullanımı, 50 yaş üzerinde olmak, fokal nörolojik 

defisit olması ve semptomların ilerlemesidir.  

ACP/Amerikan 
Ağrı Derneği 
rehberleri  
 

Ortopedi 
Bel ağrısı olan kişilere 48 saatten 

daha fazla yatak istirahati 

önermeyin.  

 

North Amerikan Spine Society  

Bel ağrısı olan hastalarda 48 saatten daha fazla 

süren yatak istirahatinin yararı olmadığı 

gösterilmiştir.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  

Ortopedi 
Spesifik endikasyonlar 

olmadıkça akut bel ağrıları için 

görüntüleme çalışmaları (MRG, 

BT Ya Da X-Ray) yapmayın.   

 

Amerikan Society Of 

Anesthesiologists–Pain Medicine  

Ağrı başladıktan sonraki ilk 8 haftada, spesifik 

endikasyonlar (ör. Potansiyel metastazlı kanser 

öyküsü, bilinen aort anevrizması, ilerleyici nörolojik 

defisit) yoksa bel ağrısı için görüntüleme yapmaktan 

kaçınılmalıdır.  

Çoğu bel ağrısı görüntüleme gerektirmez.   

 

ACP ve 
Amerikan Ağrı 
Derneği 
rehberleri  
 

Ortopedi  
Akut spesifik olmayan bel ağrısı 

olan yaralanmış işçiler için 

başlangıçta röntgen almayın.  

 

Amerikan College Of 

Occupational And Environmental 

Medicine  

Kırmızı bayraklar olmadıkça bel ağrısının başlangıç 

rutin yönetiminde X-ray gereksizdir. Kırmızı 

bayraklar şüphelendirse bile, tüm olgularda röntgen 

almak zorunlu değildir.  Hem tıbbi hem de yasal 

olarak işle ilişkili yaralanmalarda temel bel 

radyografisi alınması için neden yoktur.  

 

ACOEM 
rehberleri 
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Ortopedi  
İşte yürüyen ya da ayakta çalışan 

işçilerde plantar fasiyit/topuk 

ağrısı için rutin olarak röntgen 

istemeyin.  

 

Amerikan College Of 

Occupational And Environmental 

Medicine (ACOEM)  

Çoğu olguda plantar fasiyit tanısı koyarken işçinin 

öykü ve FM‟den kanıtlar yeterli olmaktadır.  Atta 

yatan kırık ve infeksiyon gibi ciddi bir tıbbi 

durumdan şüphelenilen olgular dışında plantar 

fasiyitin rutin değerlendirilmesinde röntgen 

önerilmemektedir.  

 

ACOEM 
rehberleri  
 

Ortopedik  

Spor Hekimliği 

 

Uygun işlevsel rehabilitasyon 

programlarını tamamlamayı 

takiben hastalarda iyileşme 

olmaması dışında mekanik 

semptomlar ve efüzyon yoksa 

diz ağrılı hastalarda Diz MR’ı 

istemekten kaçının 

 

Amerikan Medical Society For 

Sports Medicine  

Ön diz ağrısının en sık nedeni patello-femoral ağrı 

sendromudur. Bu sendromun tanısında MRG 

nadiren yardımcı olur. Tedavi lumbopelvik ve alt 

ekstremite kuvvetini ve gevşeme dengesizliğini 

düzeltmeye odaklanmalıdır. Ağrı inatçı ise 

tekrarlayan şişmeler ya da kilitlenme ya da ağrılı 

kilitlenme gibi mekanik semptomlar varsa, 

radyografi tanı koymada yetersiz kalıyorsa MRG 

yararlı olabilir 

 

Uzman 
konsensusu  
 

Ortopedik  

Spor Hekimliği 

 

Dejeneratif meniskal yırtığı olan 

ancak mekanik semptomları 

olmayan hastalarda ilk yönetim 

olarak diz artroskopisi 

önermekten kaçının.  

 

Amerikan Medical Society For 

Sports Medicine  

Dejeneratif meniskal yırtıklar, kas gücünü, 

dayanıklılığını, esnekliğini artıran egzersiz gibi 

operatif olmayan tedavilere yanıt verebilir.  Diğer 

tedavi seçenekleri hafif analjezikler, antiinflamatuar 

ilaçlar, aktivite modifikasyonu ya da kortikosteroid 

enjeksiyonudur. Kilitlenme, ağrılı kilitlenme gibi 

mekanik semptomlar ya da tekrarlayan şişme varsa, 

ya da ağrı operatif olmayan tedavilere yanıt 

vermiyorsa artroskopi düşünülebilir. Önemli oranda 

osteoartrit varsa diğer cerrahi seçenekler 

düşünülmelidir.   

RKÇ 

KBB 

 

Semptomlar 7 ya da daha fazla 

gün sürmedikçe ya da ilk klinik 

iyileşmeden sonra 

kötüleşmedikçe hafif ve orta 

akut sinüzitte rutin olarak 

antibiyotik vermeyin. 

 

Semptomlar: Renkli nazal sekresyon, 

dokunulduğunda fasyal ya da dental 

hassasiyet olması 

Amerikan Academy of Allergy, 

Asthma and Immunology  

Amerikan Academy of Family 

Ayaktan bakım polikliniklerindeki sinüzitlerin çoğu 

kendi kendine iyileşen viral infeksiyonlara bağlıdır. 

Aksine tutarlı önerilere rağmen akut sinüzit için 

başvuran hastaların %80‟den fazlasına antibiyotik 

verilmektedir.  Sünizit yılda 16 milyon ofis 

başvurusu ve 5.8 milyar dolar sağlık bakım 

maliyetine neden olmaktadır 

 

Annals of 
Internal  
Medicine,  
 
Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  
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Physicans  

Amerikan Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck 

Surgery Foundation  

 

Otolaringoloji, 

Enfeksiyon 

Hastalıkları  

Komplike olmayan akut sinüzitte 

tanısal kriterleri karşılamayan 

hastalarda rutin olarak 

radyolojik görüntüleme 

yapmayın.  

 

Amerikan Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck 

Surgery Foundation  

Düz radyografi, BT ve MRG dahil paranazal 

sinüslerin görüntülenmesi komplike olmayan akut 

rinosinüzitte tanısal kriterleri karşılamayan kişilerde 

gereksizdir. Akut rinosinüzit nazal tıkanma ya eşlik 

eden pürülan nazal drenaj, yüzde ağrı-basınç-

dolgunluk ya da her ikisinin 4 haftadan uzun 

sürmesi ile tanımlanır. Görüntüleme akut rinosinüzit 

komplikasyonları olan hastalar, komplikasyonlara 

yatkınlık yaratan komorbid durumları olan hastalar 

alternatif tanılardan şüphelenen hastalar için uygun 

olabilir.  

AAO-HNSF 
uygulama 
rehberleri  
 

KBB, Enfeksiyon 

Hastalıkları 

 

Komplike olmayan eksternal otit 

için oral antibiyotik vermeyin.  

 

Amerikan Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck 

Surgery Foundation  

Oral antibiyotiklerin önemli yan etkileri vardır ve 

akut OE‟da topikal antibiyotiklerden daha etkili 

olmadıkları gösterilmiştir. Oral antibiyotiklerden 

kaçınma antibiyotik direncinin yayılımını ve fırsatçı 

infeksiyon riskini azaltabilir  

AAO-HNSF 
uygulama 
rehberleri  
 

Otolaringoloji, 

Enfeksiyon 

Hastalıkları, 

Pediatri  

Komplike olmayan 

timpanostomi tüpü için oral 

antibiyotik vermeyin.  

 

Amerikan Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck 

Surgery Foundation  

Oral antibiyotiklerin önemli yan etkileri vardır ve 

akut OE‟da topikal antibiyotiklerden daha etkili 

olmadıkları gösterilmiştir. Oral antibiyotiklerden 

kaçınma antibiyotik direncinin yayılımını ve fırsatçı 

infeksiyon riskini azaltabilir  

RKÇ 

Otolaringoloji 
Ani iştme kaybı için baş/beyin BT 

istemeyin.  

 

Amerikan Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck 

Surgery Foundation  

BT görüntüleme pahalıdır ve radyasyon maruziyeti 

yaratır.  İlk yönetimi iyileştirdiğine dair bilgi yoktur. 

BT görüntüleme fokal nörolojik bulguları, travma 

öyküsü ya da kronik kulak hastalığı olanlarda uygun 

olabilir.  

 

AAO-HNSF 
uygulama 
rehberleri  
 

Otolaringoloji  
Primer yakınması ses kısıklığı 

olan hastalarda larinks 

muayenesi yapmadan BT ya da 

MRG istemeyin.  

Larinksin ayna ya da fiberoptik skopi ile muayenesi 

ses kısıklığı olan hastaları değerlendirmede primer 

yöntemdir. Çoğu hastada görüntüleme gereksizdir 

ve hem maliyete hem de radyasyon maruziyetine 

neden olur. Kanıtlar ileri tetkiklerin laringoskopide 

vokal kord paralizisi ya da larinkste kitle varsa  

AAO-HNSF 
uygulama 
rehberleri  
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Amerikan Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck 

Surgery Foundation  

yapılmasını destekler.  

 

Pediatri  

 

Soğuk algınlığı ve öksürük 

ilaçları, solunum sistemi hastalığı 

olan 4 yaş altı çocuklara 

verilmemelidir.  

 

Amerikan Academy of Pediatrics  

 

Araştırmacılar soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının 

küçük çocuklarda çok az yararı olduğunu ve 

potansiyel olarak ciddi yan etkilere neden 

olabildiğini göstermiştir.  Çocuklar için olan pek 

çok soğuk algınlığı ve öksürük ilacı bir başka ilaçla 

kombinedir ve kaza ile aşırı doz alma olasılığında 

artışa neden olabilir 

ACCP rehberleri  
 

Pediatri, 

İnfeksiyon 

Hastalığı, 

KBB  

  

2-12 yaş arası çocuklarda şiddetli 

semptomlar olmadıkça ve 

gözlem bir seçenekse AOM’lı 

çocuklara antibiyotik vermeyin.  

 

Amerikan Academy of Family 

Physicians  

“Gözlem seçeneği” seçilmiş çocuklarda antibiyotik 

tedavisini 48-72 saat ertelemeyi ve tedaviyi sadece 

semptomların giderilmesi için yapmayı içerir. 

Gözlem ya da tedavi kararı çocuğun yaşı, tanının 

kesinliği ve hastalığın şiddetine dayandırılmalıdır. 

Antibiyotik vermeden bir çocuğu gözlemek için 

ebeveynlerin ve bakıcıların hekimle iletişime hazır 

olmaları gerekir.  

AAP rehberleri 

Pediatri, 

İnfeksiyon 

Hastalığı, 

Üroloji  

2-24 aylık çocuklarda ilk üriner 

infeksiyonda voiding 

sistoüretrogram (VCUD) 

yapmayın.  

 

Amerikan Academy of Family 

Physicians 

2-24 aylık çocuklarda voiding sistoüretrogramla 

alınan radyasyonla ilişkili riskler ikinci İYE 

geçirene kadar düzeltilebilir. GÜS anomalileri olan 

çok az çocuğun saptanmasını geciktirme riskinden 

daha fazladır.  

 

AAP, ACR, and 
NICE rehberleri 

Pediatri, 

Koruyucu Tıp, 

Ortopedi 

 

Ergenleri skolyoz için taramayın.  

 

Amerikan Academy of Family 

Physicians 

Asemptomatik ergenlerde, erken evrede skolyoz için 

tarama yapmak için kanıtlar yetersiz. Ergenlerin 

tarama ve tedavisinin potansiyel zararları fals (+) 

test sonuçlarına bağlı gereksiz izlem ziyaretleri ve 

değerlendirmeler ve ruhsal olumsuz olayları içerir.  

USPSTF 

Pediatrik 

Oftalmoloji   

 

Disleksili hastalara görme 

tedavisi önermeyin.  

 

Amerikan Association for Pediatric 

Ophthalmology and Strabismus  

Disleksi yazılı sözcükleri anlama sorunu olanlarda 

öğrenme temelli dil bozukluğudur. Bu fonolojik 

defisit denilen, beynin konuşulan sözcüklerdeki 

sesleri ayırma ve dağıtma bozukluğudur. Disleksi 

bir görme bozukluğuna bağlı değildir. Disleksili 

çocukların herhangi bir görme sorunu yoktur. 

Gözlerde sorun olmadığı için görme tedavisi bu 

Amerikan 
Oftalmoloji 
Akademisi 
 
Amerikan 
Pediatrik 
Oftalmoloji ve 
Şaşılık Birliği 
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hastalarda işe yaramaz.  

 

Amerikan 
Sertifikalı 
Ortoptistler 
Birliği  
rehberleri  

Pediatrik Acil Tıp 

 

Acil servise başvuran hafif ve 

orta komplike olmayan 

dehidratasyonu olan çocuklarda 

oral rehidratasyonu denemeden 

IV sıvı tedavisi yapmaktan 

kaçının. 

 

Amerikan College of Emergency 

Physicians  

Acil servise dehidratasyonla gelen pek çok çocuğa 

sıvı replasmanı gerekir.  IV kateterin ağrı ve 

potansiyel komplikasyonlarından kaçınmak için  

Gerekli sıvıyı oral yoldan vermek tercih edilir. 

Bulantı için ilaç vermek bulantı ve kusması olan 

hastaların oral rehidratasyon sıvısını almasını 

yardımcı olur. Bu strateji IV girişimi engelleyebilir.  

 

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  

Pediatrik  

 

Bebek ev apne monitörleri ani 

bebek ölüm sendromunu 

önlemek için rutin olarak 

kullanılmaz.  

  

Amerikan Academy of Pediatrics  

Bebek ev apne monitörlerinin ani bebek ölüm 

sendromu insidansını azalttığına dair kanıt yoktur.   

Ancak apne ve kardiyovasküler olay riski olan 

seçilmiş bebekler için taburcu olduktan sonra yararlı 

olabilir. Ancak rutin olarak kullanılmamalıdırlar 

 

Uzman 
konsensusu 

Koruyucu Tıp, 

Jinekolojik 

Onkoloji 

 

30-65 yaş arası kadınlarda rutin 

yıllık servikal Pap Smear 

taraması yapmayın.  

 

Amerikan College of Obstetricians 

and Gynecologist  

Ortalama riskli kadınlarda, yıllık servikal sitoloji 

taraması 3 yıl ara ile yapılan taramadan daha 

avantajlı değildir. Ancak yıllık yapılması gereken 

sağlam kadın muayenelerinde hekimler hastaları ile 

endişelerini, sorunlarını tartışmalı ve uygun tarama 

programını oluşturmalıdır.    

ACS/ASCCP/ASC
P, ACOG 
rehberleri 

Koruyucu Tıp, 

Jinekolojik 

Onkoloji 

30 yaşın altındaki kadınları 

servikal kanser için tek başına ya 

da sitoloji ile kombine HPV testi 

ile taramayın.  

 

Amerikan Academy of Family 

Physicians  

30 yaşın altındaki kadınların servikal kanser için tek 

başına ya da sitoloji ile kombine HPV testi ile 

taranmasının zarar verici olduğuna dair kanıtlar 

vardır. Zararlar daha sık test yapmayı, kolposkopi 

ve servikal biyopsi gibi invazif tanısal girişimlerde 

bulunmayı içerir. Anormal tarama testi sonuçları da 

kadınlarda ruhsal zararlara, anksiyeteye ve sıkıntıya 

neden olur.  

USPSTF 

Koruyucu Tıp, 

Jinekolojik 

Onkoloji 

Daha önce uygun aralıklarla 

taranmış olan 65 yaş üstü 

kadınlarda ve servikal kanser 

riski yüksek olmayan kadınlarda 

servikal kanser için tarama 

yapmayın.  

Daha önce servikal kanser için uygun şekilde 

taranan 65 yaş üzerindeki kadınlarda ya da yüksek 

kanser riski olmayan kadınlarda taramanın yararının 

çok az olduğuna dair uygun kanıtlar vardır.  

USPSTF 
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Amerikan Academy of Family 

Physicians 

Koruyucu Tıp, 

Jinekolojik 

Onkoloji 

  

21 yaşın altındaki kadınlara ve 

kanser dışı nedenlerle 

histerektomi geçirmiş kadınlara 

PAP SMEAR yapmayın.  

 

Amerikan Academy of Family 

Physicians 

Ergenlerde gözlenen anormalliklerin çoğu spontan 

olarak geriler. Bu nedenle bu yaş grubunda PAP 

SMEAR gereksiz kaygı, ek testler ve maliyetin 

artışına neden olabilir.  

PAP SMEAR‟in kanser dışı nedenlerle histerektomi 

geçirmiş kadınlarda yararlı değildir ve sonuçları 

iyileştirdiğine dair kanıt çok azdır 

ACOG (yaş için),  
USPSTF  
(histerektomi 
için)  
 

Koruyucu Tıp, 

Jinekolojik 

Onkoloji 

 

Ortalama riskteki asemptomatik 

kadınları over kanseri için 

taramayın. 

 

Amerikan College of Obstetricians 

and Gynecologists  

Toplum çalışmalarında asemptomatik kadınları over 

kanseri için CA 125 ve vajinal USG ile taramanın, 

erken evrede over kanserini, tarama yapılmadan 

saptanabilenden daha fazla saptayabileceğine dair 

sadece zayıf kanıtlar vardır.   

 Over kanseri prevelansının düşük olması ve tarama 

testi (+) çıktığında gerekli girişimlerin invazif 

doğası nedeniyle taramadan beklenen potansiyel 

zarar potansiyel yarardan daha fazladır.  

USPSTF 

Koruyucu Tıp, 

Onkoloji 

Sağlıklı bireylerde kanser 

taraması için PET/BT 

kullanmayın.  

 

Society of Nuclear Medicine and 

Molecular Imaging  

PET kullanarak yapılan taramalarda sağlıklı 

kişilerde kanser bulma olasılığı son derece düşüktür  

(yaklaşık %1). Net klinik endikasyon olmadan 

taramanın zarar verme olasılığı vardır (daha fazla 

test, biyosi, gereksiz cerrahi) 

Uzman 
konsensusu  
 

Koruyucu Tıp, 

Nefrolojik 

Onkoloji 

 

Sınırlı yaşam beklentisi olan 

diyaliz hastalarında semptom ve 

bulgu yoksa kanser için tarama 

yapmayın.  

 

Amerikan Society of Nephrology  

Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar arasında 

mortalitenin yüksek olmasına bağlı olarak, 

mamografi, kolonoskopi, PSA ve PAP smear dahil 

rutin kanser taramalarını hayatta kalışı 

iyileştirmediği için yapmayın.  

Transplantasyon adayları bu grubun dışındadır.   

Fals-pozitif testler zarara neden olabilir: Gereksiz 

girişimler, aşırı tedavi, hatalı tanı ve stres artışı  

Kanser taramalarına bireyselleştirilmiş yaklaşım, 

hastanın kanser risk etmenlerini, beklenen yaşam 

süresini ve transplant durumunu belirledikten sonra 

tarama kararı verilmesidir.  

Amerikan 
Nefroloji 
Derneği  
 

Koruyucu Tıp, 

Gastroenteroloji  

Ortalama riskli bireylerde yüksek 

kalite kolonoskopi negatif ise 10 

yıl kolorektal kanser taramasını 

tekrar etmeyin.   

Erişkin bireylerin 50 yaş sonrası kolon kanseri için 

10 yılda bir kolonoskopi ile taranması 

önerilmektedir. Çalışmalar herhangi bir neoplazi 

yoksa yüksek kalite kolonoskopi sonrası, 10 yıl 

kanser riskinin düşük olduğunu göstermiştir.  Bu 

nedenle, normal sonuçlu yüksek kalite 

U.S. Multi-
Society Task 
Force on 
Colorectal 
Cancer 
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Onkoloji  

  

 

Amerikan Gastroenterological 

Association  

kolonoskopiyi takiben herhangi bir kolorektal 

kanser taraması için bir sonraki interval, normal 

kolonoskopi sonrası 10 yıldır 

Koruyucu Tıp, 

Romatoloji 

65 yaş altı kadınlarda ve 70 yaş 

altı erkeklerde risk etmeni yoksa 

DEXA ile KMY taraması 

yapmayın.  

Risk etmenleri 

 50 yaşından sonra kırık, 

 Uzun süre kortikosteroid kullanma, 

 Kalsiyum ya da D vitamininden eksik 

diyet, 

 Sigara içme, 

 Alkolizm, 

 Zayıf yapılı olma. 

 

Amerikan Academy of Family 

Physicians  

DEXA daha genç, düşük riskli hastalarda maliyet 

etkin değildir ama daha yaşlı hastalarda maliyet 

etkindir  

Amerikan Klinik 
Endokrinologlar 
Birliği  
Amerikan 
Koruyucu Tıp 
Koleji, NOF, 
USPSTF  
  
 

Koruyucu Tıp, 

Romatoloji 

DEXA’yı 2 yılda birden daha sık 

tekrarlamayın.  

 

Amerikan College of 

Rheumatology  

Tekrarlanan DEXA için optimal aralık kesin 

değildir. Ancak kemik dansitesindeki değişiklikler 

kısa sürede farkedilmeyecek kadar azdır. Önerilen 

en az interval 2 yıldır.  Osteoporoz için ilaç tedavisi 

alan yüksek riski hastalarda bile tarama intervalinin 

2 yıl olması önerilmektedir.  

DEXA değişiklikleri her zaman kırık olasılığı ile 

paralel değildir.  Bu nedenle, DEXA sonuçlar klinik 

yönetimi etkileyecekse ve kemik dansitesinde hızlı 

değişiklikler bekleniyorsa daha sık tekrarlanmalıdır. 

Yeni kanıtlar 67 yaşında normal kemik kütlesine 

sahip kadınların ek DEXA‟ya gerek duymadığını 

göstermektedir.  

USPSTF, NOF  
 

Koruyucu Tıp, 

Endokrinoloji  

25-OH-vitamin D yetersizliği için 

topluma dayalı tarama 

yapmayın.   

 

Amerikan Society for Clinical 

Pathology  

Vitamin D eksikliği bazı popülasyonlarda sıktır.  

Bunlar:   

 Kış aylarının uzun sürdüğü yüksek enlemlerde 

yaşayanlar 

 Güneşe maruziyeti sınırlı olanlar 

OTC vitamin D destekleri ve güneş maruziyetinin 

artması sağlıklı kişiler için yeterlidir.  Laboratuar 

testi daha agressif tedavi edilecek kişiler için 

(osteoporoz, KBY, bazı infeksiyonlar ve obezite) 

yapılabilir.  

Endokrin 
Derneği 
rehberleri  
 

Koruyucu Tıp, 
Asemptomatik erişkin hastaları 

karotid arter stenozu için 

Karotid arter stenozu semptomları olmayan erişkin 

hastalarda taramanın zararının yararından fazla 

olduğuna dair iyi derece kanıtlar vardır. Tarama 

ölüm, inme ve AMI dahil ciddi yaralanmalarla 

USPSTF  
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Nöroloji  taramayın.  

 

Amerikan Academy of Family 

Physicians  

sonuçlanan endike olmayan cerrahilere yol açabilir.  

Koruyucu Tıp, 

Gastroenteroloji 

Geriatri  

Yaşam beklentisi 10 yıldan az 

olan ve aile ve kişisel kolorektal 

neoplazisi olmayan 

asemptomatik hastalarda 

kolorektal kanser tarama 

testlerinden kaçının.  

 

Amerikan College of Surgeons  

Kolorektal kanser taramasının bu hastalıkla ilişkili 

mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.  Kolonoskopi 

adenomatöz polipleri, pek çok kanserin prekürsör 

lezyonlarını saptamak ve çıkartmak için fırsat 

sağlar. Aynı zamanda yaşamın daha geç döneminde 

kanser insidansını azaltır. Ancak tarama ve 

sürveyans modelleri riskler yarardan çok fazla 

olduğunda uygunsuzdurlar. Kolonoskopi riski yaş 

ve komorbidetelerle artar. Herhangi bir hasta için 

kolorektal kanser taramasının ya da sürveyansının 

risk/yarar oranı önceki tarama incelemeleri, aile 

öyküsü, girişimin öngörülen riski, yaşam beklentisi 

ve hasta tercihine dayalı olarak 

bireyselleştirilmelidir.  

U.S. Multi-
Society Task 
Force on 
Colorectal 
Cancer, USPSTF  
 

Koruyucu Tıp 

 

Asemptomatik erişkinlerde genel 

sağlık kontrolleri yapmayın.  

 

Society of General Internal 

Medicine  

 

Rutin genel sağlık kontrollerinde hastalar koruyucu 

danışmanlık alırlar ve tarama testleri yapılır.  Akut 

hastalık için yapılan ofis ziyaretlerinin aksine genel 

sağlık kontrolleri spesifik kanıta dayalı koruyucu 

stratejiler ya da HT‟nin tedavisi gibi kronik bakım 

yönetimi, sağlığı sürdürmek için yıllık sağlık 

kontrollerini içerir.  Asemptomatik erişkinlerde 

genel sağlık kontrollerinin, gereksiz yapılan testler 

nedeniyle zarar için potansiyel yaratırken morbidite, 

mortalite ve hastaneye yatışı azaltmadığı 

gösterilmiştir.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  

Koruyucu Tıp, 

Geriatri  

Yaşam beklentisi 10 yıldan az 

olan erişkinlerde kanser taraması 

önermeyin.  

 

Society of General Internal 

Medicine  

Kanser için tarama diğer yönlerden sağlıklı riskteki 

hastalar için yaşam kurtarıcı olabilir.  

Tarama testleri test yapıldıktan yıllar sonra ortaya 

çıkan mortalite yararına yol açarken hastaları bazı 

potansiyel zararlara maruz bırakırlar. Yaşam 

beklentisi 10 yıldan az olan hastalar büyük olasılıkla 

taramadan yarar görecek kadar uzun 

yaşayamayacaklardır. Ancak bu hastaların tarama 

testlerinden zarar görme olasılığı daha fazladır.  Bu 

nedenle,  potansiyel yarar ve zarar dengesi yaşam 

beklentisi 10 yıldan az olan hastalarda tarama 

önerilmemektedir.   

USPSTF  

Koruyucu Tıp, 

Üroloji  

Onkoloji 

PSA ya da DRM ile prostat 

kanseri için rutin tarama 

yapmayın.  

 

Amerikan Academy of Family 

PSA ile taramanın prostat tümörlerinin önemli 

oranda aşırı tanısına yol açtığına dair kanıtlar var. 

Tedavi riski önemli iken pek çok tümör hastalar için 

zarar verici değildir. Hekimler hastaları aydınlatmalı 

ve paylaşılmış karar almaya katılmaları için onları 

hazırlamalıdır.   

USPSTF  
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Physicians  

Koruyucu Tıp 

 

Hiperkalsemi ya da azalmış 

böbrek fonksiyonu olmadıkça 

rutin olarak 1,25-

dihydroxyvitamin D düzeyini 

ölçmeyin.  

 

The Endocrine Society  

Amerikan Association of Clinical 

Endocrinologists  

 

 

Pek çok hekimin vitamin D testi isteme konusunda 

kafası karışıktır.  1,25-dihydroxyvitamin D‟nin vit 

D‟nin aktif formu olması nedeniyle pek çok hekim 

ölçülen 1,25-dihydroxyvitamin D‟nin vitamin D 

stoklarını doğru olarak gösterdiğini düşünür ve 

hatalı olarak vit D testi ister. Güncel Endokrin 

Derneği rehberleri yetmezlik için riskte olan 

bireylerde D vitamini düzeylerinin ölçülmesini 

önerir. 1,25-dihidroksivitamin D serum düzeylerinin 

vit D stokları ile ilişkisi çok azdır ya da hiç yoktur. 

Vit D eksikliğinde, 1,25-dihidroksivitamin D 

düzeyleri artar, düşmez.  

1,25-dihydroxyvitamin D‟nin düzensiz üretimi, 

(sarkoidoz ve granülamatöz hastalıklarda olduğu 

gibi) hiperkalseminin sık olmayan bir nedenidir.  

Hiperkalsemi, kalsiyum düzeyleri yüksek, PTH 

düzeyleri düşükse 1,25-dihydroxyvitamin D düzeyi 

ölçümü ile doğrulanmalıdır.  

Endokrin 
Derneği 
Rehberleri 

Koruyucu Tıp, 

Üroloji  

Onkoloji 

Yaşam beklentisi 10 yıldan az 

olan semptomsuz erkeklerde 

PSA ile prostat kanseri için 

tarama yapmayın.  

 

Amerikan Society of Clinical 

Oncology  

Kandaki PSA düzeylerinin prostat kanseri ile ilişkisi 

bulunduğundan beri pek çok doktor hastalık 

semptomları olmayan erkeklerde erken prostat 

kanseri bulma umuduyla tekrarlanan PSA testleri 

kullanmışlardır. Ne yazıkki PSA umut edildiği gibi 

tarama için kullanışlı değildir.  

Prostat kanseri olmayan pek çok erkekde yüksek 

olabildiği gibi kanser varlığında PSA‟da yükselme 

olmayabilmektedir. BPH‟da PSA yükselebilir.  

Araştırmacılar PSA testi yaptıran erkeklerin prostat 

kanserinden ölüm olasılığının daha az olduğunu 

bulmuşlardır. Ancak tüm nedenlere bağlı ölümler 

hesaba katıldığında yaşam koruma yoktur. PSA testi 

yaptıranların yaptırmayanlardan daha uzun 

yaşadığını gösteren kanıt yoktur. Yaşam beklentisi 

10 yıldan az ve tıbbi durumları olan erkekler 

olasılıkla PSA taramasından yararlanmayacaklardır. 

Bu kişilerin prostat kanserinden ölme olasılığı diğer 

nedenlerle ölme olasılığından daha azdır. 

USPSTF, 
Amerikan 
Hekimler Koleji 
ve AUA 
rehberleris  
 

Koruyucu Tıp, 

Onkoloji  

Pulmoner Tıp 

 

Akciğer kanseri riski düşük olan 

hastalar arasında akciğer kanseri 

taraması için BT yapmayın. 

 

Amerikan College of Chest 

Physicians, 

Amerikan Thoracic Society  

Akciğer kanseri için düşük doz göğüs BT yüksek 

riski bireylerde akciğer kanserinden ölümü azaltma 

potansiyeline sahiptir.  

Akciğer kanseri için yüksek riskli bireyler:  

 En az 30 paket/ yıl sigara öyküsü olan 55-74 

yaş arası kişiler halen sigara içiyorlarsa ya da 

son 15 yıl içinde sigarayı bırakmış olsalar bile 

risk grubundadırlar. 

Ancak, akciğer kanseri için BT tarama bazı olumsuz 

etkilere neden olma potansiyeli taşır (radyasyon 

maruziyeti, yüksek fals (+) lik oranı, pulmoner 

USPSTF  
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nodüllerin değerlendirilmesi için yapılan girişimlere 

bağlı zararlar, zararsız tümörlerde aşırı tanı).  

Bu nedenle, tarama akciğer kanseri riski yüksek 

bireylerle sınırlandırılmalı, akciğer kanseri riski 

düşük kişilere önerilmemelidir.  

Koruyucu Tıp, 

Onkoloji 

Geriatri  

Yaşam beklentisi, testlerin 

riskleri, aşırı tanı ve aşırı tedavi 

risklerini düşünmeksizin meme 

kanseri, kolorektal kanser ve 

prostat kanseri için taramalar 

yapmayın.  

 

Amerikan Geriatrics Society  

Kanser taramaları, testten kaynaklanan 

komplikasyonlar, semptoma neden olmayan 

tümörlerin aşırı tanısı ve tedavisi gibi kısa vadeli 

risklerle ilişkilidir.  

Yaşam beklentisi 10 yılın altında olan hastalar için 

bu üç kanser için tarama çok az yarar sağlarken 

önemli zararlara neden olabilir. 

USPSTF  
 

Koruyucu Tıp, 

Allerji Ve 

İmmünoloji  

Yumurta alerjisi olan hastalarda 

rutin olarak influenza aşısından 

kaçınmayın.  

 

Amerikan Academy of Allergy, 

Asthma & Immunology  

KKK, kuduz, influenza ve sarıhumma aşıları 

yumurta proteini içerebilen bazı aşılardır. KKK ve 

kuduz aşıları ihmal edilebilir düzeyde yumurta 

proteini içerir ve bu aşılardan sonra özel izlem 

gerekmez. Yumurta bazlı inaktive influenza aşısı 

alan hastalarla yapılan çalışmalar halen bir 

reaksiyon bildirmemişlerdir.  

Sarıhumma aşısı alan yumurta alerjisi olan 

hastalarda aşı ile cilt testi yapılmalıdır. Testten 

itibaren 30 dakika gözlem sonrası test (-) ise aşı 

verilir. 30 dakika gözlemden sonra test (+) ise 

uygun tıbbi gözlem altında doz azaltılarak verilir.  

İnfluenza ve sarıhumma aşılarında yumurta proteini 

vardır ve kuramsal olarak yumurtaya alerjisi olan 

kişilerde reaksiyonlara neden olabilir.   

Ancak 27 yayınlanmış çalışmada 4172 yumurta 

alerjisi olan hasta 4,729 doz inaktive influenza aşısı 

almıştır. Sorunsuz 597 doz aşı alan yumurta alerjisi 

olan hastaların hiç birinde anafilaksi gelişmemiş. 

513 hastada şiddetli yumurta alerjisi görülmüştür.  

CDC-ACIP yumurta alerjisi olan kişilere inaktive 

influenza aşısı almalarını önerir. 18 yaş ve üzeri 

kişilerde kullanılmak üzere yumurtada üretilmeyen 

iki yeni inaktive influenza aşısı geliştirilmiştir.  

Flucelvax hücre kültüründe, Flublok 

hemaglütinasyon yöntemi ile geliştirilmişlerdir. 

18 yaş ve üzeri alerjik hastalar için yumurta bazlı 

inaktive influenza aşısı bazı önlemlerle 

uygulanabilir 

Kızamık ve kızamıkçık aşıları tavuk embriyosu 

fibroblast kültürü içinde büyürler ve yumurta içeriği 

ihmal edilecek düzeydedir. Bu nedenle KKK ve 

purifiye embriyo hücre kuduz aşısı normal tutumla 

yumurta alerjili alıcılara verilebilir. Sarıhumma aşısı 

ACIP 
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verilmeden önce cilt testi yapılmalı ve cilt testi 

negatifse aşı normal olarak verilebilir ve hasta 30 

dak. gözlenir.  Test pozitifse aşı giderek artırılan 

dozlarda yakın gözlem altında verilebilir. 

 Psikiyatri 
Uygun ilk değerlendirme ve 

uygun monitorizasyon 

yapmadan herhangi bir 

endikasyon için hastalara 

antipsikotik ilaçları 

reçetelemeyin.  

 

Amerikan Psychiatric Association  

Herhangi bir endikasyonla antipsikotik ilaç 

alanlarda metabolik, nöromusküler ve 

kardiyovasküler yan etkiler sıktır.   

Bu nedenle bu ilaçları başlamadan önce 

kullanımlarının klinik garantilendiğini sağlamak için 

ilk değerlendirme ve yan etkilerin tanımlanmasını 

sağlamak için monitorizasyon esastır.  

 “Uygun ilk değerlendirme” şunları içerir:  

(a) genel, medikal, psikiyatrik, çevresel ya da 

psikososyal sorunları içeren hedef semptomların 

altta yatan olası nedenlerini değerlendirme  

(b) Genel tıbbi durumların özellikleri  

(c)genel tıbbi durumların aile öyküsünü (özellikle 

netabolik ve kardiyovasküler hastalıkların), 

değerlendirme.   

“Uygun sürekli monitorizasyon”:: ilaç dozunu 

yeniden değerlendirme ve belgeleme, etkinlik ve 

olası yan etkiler, hareket hastalıkları ve nörolojik 

semptomların hedeflenmiş değerlendirilmesi, kilo, 

bel çevresi, BMI, kan basıncı, kalp hızı, AKŞ, 

periyodik aralıklarla lipit profilini değerlendirmeyi 

içerir.  

Amerikan 
Psikiyatri Birliği 
rehberleri  
 

Psikiyatri 
İki ya da daha fazla antipsikotik 

ilacı rutin olarak eş zamanlı 

vermeyin. 

  

Amerikan Psychiatric Association  

Araştırmalar iki ya da daha fazla antipsikotik ilacın 

kullanımının ayaktan tedavi gören hastaların %4-

15‟inde, yatan hastaların %50‟sinde olduğunu 

göstermektedir.  Ancak çoklu antipsikotik ilaç 

kullanımının erkinlik ve güvenliğine dair kanıtlar 

sınırlıdır ve bu ilaçlar için ilaç etkileşimi riski, ilaç 

uyumsuzluğu ve ilaç hataları giderek artmaktadır.    

Genellikle iki ya da daha fazla antipsikotik ilacın eş 

zamanlı verilmesinden kaçınılmalıdır.  

Eş zamanlı kullanımı monoterapinin başarısız 

olduğu durumlardır.    

Amerikan 
Psikiyatri Birliği 
rehberleri  
 

Psikiyatri 
Erişkinlerde uykusuzluk için ilk 

basamak tedavi olarak 

antipsikotik ilaçları rutin olarak 

reçete etmeyin.  

 

Amerikan Psychiatric Association 

Uykusuzluğu tedavi etmek için antipsikotik ilaçların 

etkinliği konusunda uygun kanıt yoktur.  

Çok az çalışma karışık sonuçlar vermiştir.  

AHRQ 

Psikiyatri, 
Çocuk ve ergenlerde psikotik 

bozukluklardan başka bir tanı 

Yeni araştırmalar, çocuklarda antipsikotik ilaçların 

kullanımının son 10-15 yılda neredeyse üç katına 

Amerikan Çocuk 
ve Ergen 
Psikiyatrisi 
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Pediatric  için ilk basamak tedavi olarak 

antipsikotik ilaçları rutin olarak 

reçete etmeyin.   

 

Amerikan Psychiatric Association 

çıktığını göstermektedir. Bu artış düşük gelirli 

ailelerin çocukları, azınlık çocukları ve 

dışsallaştırma davranış bozuklukları olan çocuklarda 

daha fazladır. Çocuk ve ergenlerde antipsikotik 

ilaçların etkinlik ve tolerabilitesi için kanıt 

uygunsuzdur ve çocuklarda erişkinlerden daha fazla 

yan etki (kilo alma, metabolik yan etkiler, 

kardiyovasküler hastalıklara eğilim) görülür.  

Akademisi 
rehberleri, 
Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı 

Psikiyatri, 

Geriatri 

Deliryumlu hastaneye yatırılmış 

yaşlılarda davranışsal 

semptomları yönetmek için 

fiziksel kısıtlamalardan kaçının.  

 

Amerikan Geriatrics Society 

Deliryumlu kişiler, yaralama riski  yaratan ve 

tedaviyi karıştıran  davranış değişiklikleri 

gösterebilirler. Bu durumlarda fiziksel kısıtlamanın 

etkinliğini destekleyen kanıt çok azdır.  Fiziksel 

kısıtlamalar ciddi yaralanmalar ya da ölüme yol 

açabilir ve ajitasyon ve deliryumu kötüleştirebilir. 

Etkili alternatifler deliryumu önleme ve tedavi etme 

stratejilerini, hastada rahatsızlık yaratan durumların 

tanımlanmasını ve yönetilmesini, oryanyasyonu ve 

etkili uyku-dalga siklusu düzenlemek için çevresel 

modifikasyonları, sık aile kontağını ve personelle 

destekleyici etkileşimi içerir. Bakım verme 

eğitimsel girişimler ve uygulamanın inovatif 

modellerinin deliryumlu hastada kısıtlamasız 

yaklaşımı uygulamada etkili olduğu gösterilmiştir. 

Bu yaklaşımlar sürekli gözlem, bir kez yeniden 

oryantosyon denemesi ve etkili değilse sürdürmeme, 

hastanın gereksinimlerine dair ipuçlarını almak için 

davranışları gözleme, gereksiz medikal gözlem 

aletlerini kesme ya da gizleme, hastanın 

ajitasyonunu sınırlamak için yakın bellek 

sorularından kaçınmayı içerir.  

Farmakolojik girişimler yatak başında hekim 

tarafından değerlendirmeden sonra, hastanın kendini 

ya da başkalarını yaralama ile başvurmuşsa bazen 

kullanılabilir. Fiziksel kısıtlamalar sadece son çare 

olarak kullanılmalı mümkün olan en kısa zamanda 

kesilmelidir.   

Uzman 
konsensusu 

Pulmoner Tıp 

Pediatri 

Komplike olmayan astım ya da 

bronlioliti olan çocuklarda 

akciğer grafisi istemeyin.  

 

Society of Hospital Medicine 

(Pediatric)  

Ulusal rehberler, pediyatrik yaş grubunda astım ve 

bronşiolit tanısı için öykü ve fizik muayeneye 

güvenmeyi destekler.  Pek çok çalışma astım ve 

bronşiolitle hastalarda akciğer grafisinin klinik 

kullanımına sınırlandırma getirmiştir. Akciğer 

grafisinin kullanılmasını çıkarma maliyetleri 

azaltacak ama tanısal doğruluğu ve bakımı 

etkilemeyecektir.  

AAP, Ulusal 
Kalp, Akciğer ve 
kan enstitüsü 
rehberleri 

Pulmoner Tıp 

Pediatri 

Bronşiolitli çocuklarda 

bronkodilatatörleri rutin olarak 

kullanmayın.  

 

Society of Hospital Medicine 

Yayınlanmış rehberler bronşiolitli hastalarda 

bronkodilatatörlerin rutin kullanımını 

savunmamaktadır.  Literatürün kapsamlı derlemesi 

hastaneye yatırılan bronşiolitli çocuklarda 

bronkodilatatör kullanımının etkisi olmadığını ve 

sonuçları iyileştirmediğini göstermiştir.  

Hastalığın seyri üzerine bronkodilatatörlerin net 

AAP, Ulusal 
Kalp, Akciğer ve 
kan enstitüsü 
rehberleri 
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(Pediatric)  etkilerinin gösterilmesi sınırlıdır. Ek olarak sağlık 

çalışanları hasta üzerinde olumsuz olayların 

potansiyel etkisini dikkate almalıdır.  

Pulmoner Tıp, 

Pediatri 

Komplike olmayan alt SYE’da 2 

yaşından küçük çocuklarda 

sistemik kortikosteroid 

kullanmayın.  

 

Society of Hospital Medicine 

(Pediatric)  

Yayınlanmış rehberler kortikosteroid ilaçların 

bronşiolitin yönetiminde rutin olarak 

kullanılmamasını önerirler. Diğer viral SYE olan 

hastalarda yapılan ek çalışmalar da kortikosteroid 

kullanımının herhangi bir yararını göstermede 

başarısız olmuşlardır.  

AAP, Ulusal 
Kalp, Akciğer ve 
kan enstitüsü 
rehberleri  

 

Pulmoner Tıp 

Pediatri 

Destekleyici oksijen almadıkça 

akut solunum yolu hastalıkları 

olan çocuklarda rutin olarak 

sürekli puls oksimetri 

kullanmayın.   

 

Society of Hospital Medicine 

(Pediatric)  

Akut solunum yolu hastalıkları olan pediatrik 

hastalarda sürekli puls oksimetri kullanmanın yararı 

iyi tanımlanmamıştır. Sürekli puls oksimetri 

kullanımı hastaneye yatışta ve hastanede kalış 

süresinde artmayla ilişkili bulunmuştur. Puls 

oksimetri‟nin klinik yararı değerlendirilmemiş ve 

belgelendirilmemiştir.   

AAP rehberleri 

Pulmoner Tıp 

 

Spirometri yapmadan astım 

tanısı koymayın ve yönetmeyin.  

 

Amerikan Academy of Allergy, 

Asthma and Immunology  

Klinisyenler astım tanısı koymada ve yönetmede 

sıklıkla sadece semptomlara güvenirler.  Ancak bu 

semptomlar yanıltıcı olabilir ve alternatif 

nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle spirometri 

bu prosedürü yapabilen hastalarda tanıyı 

doğrulamak için esastır. Yeni rehberler hastalığın 

şiddetini derecelendirmede ve kontrolü izlemede 

spirometrinin değerini vurguluyorlar.  

Öykü ve FM ile astım tanısı yetersiz ya da aşırı 

konabilir. Hatalı astım tanısı doğru tanı ve tedavide 

gecikmeye yol açar, bakımın maliyetini artırır.  

Ulusal Astım 
Eğitim ve 
Önleme Uzman 
Panel raporu  
 

Pulmoner Tıp 

 

VTE için en düşük pretest 

olasılığı olan hastalarda 

başlangıç testi olarak yüksek 

sensitif D-dimer ölçümünü alın;  

başlangıç tanısal test olarak 

görüntüleme çalışmaları 

yapmayın.  

 

Amerikan College of Physicians  

 

VTE için,  Wells öngörü kuralı ile saptanmış en 

düşük pretest olasılığı olan hastalarda, negatif 

yüksek duyarlıklı D-dimer ölçümü VTE‟i effektif 

olarak dışlar ve ileri görüntüleme çalışmalarına 

gerek kalmaz. 

 

AAFP, ACP, 
ACEP rehberleri 

Pulmoner Tıp 
Normal akciğer grafisi olan genç 

kadınlarda PE tanısı için BT 

Klinik soru pulmoner embolinin olup olmadığı 

olduğunda V/Q çalışması soruya yanıt verebilir.  

Uzman 
konsensusu 
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anjiogram kullanmaktan kaçının 

yerine radyonüklid akciğer 

çalışması  (“V/Q çalışması”) 

kullanın.  

 

Society of Nuclear Medicine and 

Molecular Imaging  

Üstelik V/Q çalışmasında, memeler üzerine daha az 

radyasyon dozu uygulanır.  

Pulmoner Tıp 

 

Belirsiz pulmoner nodüllerin 

değerlendirilmesi için BT 

sürveyansını rehberlerde 

belirtilenden daha sık aralıklarla 

ya da uzun periyodda yapmayın.  

 

Amerikan College of Chest 

Physicians, 

Amerikan Thoracic Society  

Pulmoner nodüllerin değerlendirilmesi için klinik 

uygulama rehberleri sürveyansın yoğunluğuna 

malignansi olasılığının rehberlik etmesi gerektiğini 

ileri sürerler.  Önceden kanser, 2 yıllık periyodda 

büyümeyen solid nodül öyküsü olmayan hastalarda 

malignansi riski son derece düşüktür. Benzer olarak 

yoğun sürveyansın (örn. (2 yıl ya da daha fazla 

sürede her 3 ayda bir tekrarlanan BT taramanın)  

akciğer kanseri mortalitesi gibi sonuçları 

iyileştirmemiştir. Ayrıca genişletilmiş ya da yoğun 

sürveyans hastaları radyasyona maruz 

bırakmaktadır.  

ACCP rehberleri  
 

Pulmoner Tıp 

 

Yeni taburcu olmuş hastalar için 

akut bir hastalık için hastanede 

yatışı takiben destekleyici ev 

oksijeni, hastada devam eden 

hipoksemi olup olmadığını 

değerlendirmeden reçete 

edilmemelidir. 

  

Amerikan College of Chest 

Physicians  

Amerikan Thoracic Society  

Akut hastalık iyileştikten sonra hipoksi genellikle 

düzelir ve destekleyici oksijen tedavisinin sürekli 

reçetelenmesi gereksiz maliyete ve kaynak 

kullanımına yol açar.  Destekleyici oksijen 

tedavisinin ilk başlandığı zamanda hastayı taburcu 

olduktan sonra 90 gün içinde yeniden değerlendirme 

için bir plan yapılmalıdır. Hastanın destekleyici 

oksijene gereksinimi olup olmadığını saptamak için 

kanıta dayalı kriterler izlenmelidir.  

 

Uzman 
konsensusu  
 

Pulmoner Tıp 

 

Düşük klinik olasılığı olan ve 

yüksek sensitif D-dimer sonucu 

negatif olan hastalarda olası 

pulmoner embolizmi 

değerlendirmek için göğüs BT 

(BT anjiografi) yapmayın.   

 

Amerikan College of Chest 

Physicians  

Amerikan Thoracic Society   

 

PE için klinik uygulama rehberleri BT anjiografinin 

maliyet ve potansiyel zararlarının düşük pulmoner 

emboli pretest olasılığı olan hastalarda yarardan 

daha fazla olduğuna işaret eder.   

Zararlar, radyasyon maruziyeti, klinik olarak 

önemsiz PE‟nin antikoagülasyonla tedavisidir. 

Yüksek sensitif testle negatif D-Dimer ölçümünü 

takiben düşük klinik prediksiyon skoru olan 

hastalarda PE etkili olarak dışlanabilir ve ileri 

görüntüleme PE‟nin değerlendirilmesi için endike 

değildir.   

AAFP/ACP 
rehberleri  
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Pulmoner Tıp 

Nöroloji  

Kronik yorgunluk sendromu 

/uykusuzluk sorunu olan işçilerde 

uyku bozukluklarına tanı 

koymak/taramak için rutin 

olarak uyku çalışmaları 

(polisomnografi) istemeyin.   

 

Amerikan College of Occupational 

and Environmental Medicine 

Yorgunluktan yakınan ancak diğer apne 

semptomları (çok ağrılı ve kuru boğazla uyanmak, 

horlama) ya da risk etmenleri (obezite, boyun çapı, 

orofarinks yumuşak dokusunda dolgunluk) olmayan 

işçilerin polisomnograma gereksinimi olmayabilir. 

Polisomnogram pek çok uyku bozukluğunun 

tanısında esansiyel enstrümanken, uykusuzluğu 

değerlendirmede genellikle gerekli değildir.  Yeterli 

uyku yoksa ya da iş programı hastanın uyku 

paternini etkiliyorsa o zaman uyku programını 

modifiye etmek ve uyku hijyenini iyileştirmek için 

davranışsal modifikasyon ilk girişim olmalıdır.   

Uzman 
konsensusu 

Romatoloji 
Maruziyet öyküsü ya da uygun 

muayene bulguları yoksa kas-

iskelet sistemi semptomlarını 

nedeni olarak Lyme hastalığı için 

test yapmayın.  

 

Amerikan College of 

Rheumatology, 

Pediatric Rheumatology 

Lyme hastalığının kas-iskelet sistemi bulguları kısa 

artralji atakları ya da aynı anda bir ya da daha fazla 

eklemde, özellikle diz ekleminde intermittan ya da 

inatçı artrit ataklarını içerir.  Bu özelliklerin 

yokluğunda Lyme testi fals (+) sonuç olasılığını 

artırır ve gereksiz tedavi ve izleme yol açar. Diffüz 

artralji, miyalji ya da fibromiyalji tek başına kas-

iskelet Lyme hastalığı için kriter değildir.  

CDC, IDSA 
rehberleri 
 

Romatoloji 
İmmünite aracılı hastalıkların 

klinik şüphesi yoksa ya da ANA 

pozitif değilse ANA 

subserolojilerini yapmayın.  

 

Amerikan College of 

Rheumatology  

ANA subserolojileri için testler (double-stranded 

DNA antikorları, Smith, RNP, SSA, SSB, Scl-70, 

sentromer), ANA negatifse genellikle negatiftirler.  

Anti-Jo1 hariç, miyositlerin bazı formlarında pozitif 

olabilir.    

Amerikan 
Romatoloji 
Koleji rehberleri 

Romatoloji 
Metotreksatı ya da diğer 

geleneksel biyolojik olmayan 

DMARD’ları denemeden önce 

romatoid artrit için biyolojikleri 

reçete etmeyin.  

 

Amerikan College of 

Rheumatology  

Yüksek kalite kanıtlar Metotreksat ya da diğer 

geleneksel biyolojik olmayan DMARD‟ların RA‟li 

pek çok hastada etkili olduğunu öne sürer. RA için 

başlama tedavisi kontrendike olmadıkça geleneksel 

biyolojik olmayan DMARD‟lar olmalıdır.  Hasta 

denemenin ilk 3 ayı içinde diğer geleneksel 

biyolojik olmayan DMARD‟larla birlikte ya da 

onlarsız metotreksata da yanıt vermezse o zaman 

biyolojik tedavi düşünülmelidir. İstisnalar yüksek 

hastalık aktivitesi olan VE zayıf prognostik özellikli 

olan (işlevsel kısıtlamaları, eklem dışı tutulumları, 

seropozitiflikleri ya da kemik hasarı olan) 

hastalardır. Bu hastalarda biyolojik tedavi ilk 

basamak tedavi için uygun olabilir.   

Amerikan 
Romatoloji 
Koleji rehberleri  

Romatoloji 
Romatolojik hastalık kanıtı ya da 

ANA (+) olmadıkça otoantikor 

Çocukların %50‟den fazlasında kas iskelet ağrısı 

olur. Romatolojik hastalığın öykü ya da FM kanıtı 

yokluğunda otoantikor testi panelinin izole kas-

AHRQ  
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paneli istemeyin.  

 

Amerikan College of 

Rheumatology—Pediatric 

Rheumatology  

iskelet ağrısı olan çocukların tanısını artırdığına dair 

kanıt yoktur. Otoantikor panelleri pahalıdır ve 

kanıtlar otoantikor panel testlerinin sınırlandırılması 

ile maliyetin azaltıldığını göstermektedir. Bu 

nedenle otoantikor panelleri ANA pozitifliğinin 

doğrulanmasını takiben ya da çocukta romatolojik 

hastalık varlığı şüphesinde yapılmalıdır.  

Spor Hekimliği 

Acil Tıp Nöroloji 

İlerleyici nörolojik semptomlar, 

muayenede fokal nörolojik 

bulgular ya da kafatası kırığı 

endişesi yoksa akut konkuzyonu 

değerlendirmek için BBT ya da 

MRG istemekten kaçının.   

 

Amerikan Medical Society for 

Sports Medicine  

Konkuzyon klinik bir tamıdır. Klinik olarak uygun 

anormallikler ya da standart BBT ya da MRG ile 

nöro-görüntülemede bulgu olmaz. Bu tetkikler daha 

ağır beyin hasarı düşünülüyorsa istenmelidir.  

BBT kafatası kırıklarının saptanmasında en iyi 

yöntemdir. MRG ise semptomlar uzun sürüyorsa, 

kötüleşiyorsa ya da yapısal patoloji şüphesi varsa 

istenmelidir.  

Uzman 
konsensusu  
 

Spor Hekimliği 

Jinekoloji 

Kadın Sağlığı  

 

Kadın atlet tiradına bağlı 

amenore ya da menstruel 

bozuklukları olan hastalar için ilk 

tedavi olarak OKS haplar reçete 

etmeyin.  

Kadın atlet triadı: Yeme bozukluğu ile ya 

da değil düşük enerji varlığı, menstruel 

bozukluklar ve düşük KMD. 

 

Amerikan Medical Society for 

Sports Medicine  

Kadın atlet triadının nedeni menstruel bozukluklara 

ve kemik mineral yoğunluğunda azalmaya yol açan 

enerji alımı ve harcanması arasındaki dengesizliktir.  

Tarihsel olarak bazı hekimler bu hastalıkta 

menstruel siklusu düzeltmek için OKS 

kullanmışlardır. Ancak, menstruel bozukluğun 

altında yatan neden enerji dengesizliğidir.  Tedavi, 

normal mensleri geri getirmek için kalori alımını 

artırmayı ve enerji harcanmasını azaltmayı içerir. 

Tedavi 12 ay ya da daha uzun sürebilir. OKS‟ler bu 

hastalardaki KMD azalmasını tedavi edemez.  

Mensleri düzeltirken OKS‟ler enerji dengesizliğini 

maskeleyebilir ve uygun tedaviyi geciktirebilir.  

Bu hastalarda tedavi için hekim, diyetisyen, mental 

sağlık uzmanını içeren multidisipliner yaklaşım 

önerilir. Spor koçundan, arkadaşlarından ya da aile 

üyelerinden de destek alınmalıdır.   

Uzman 
konsensusu  
 

Cerrahi 

 

Klinik endikasyon olmadıkça 

düşük riskli cerrahi girişimler için 

rutin preoperatif testlerden 

kaçının.  

 

Amerikan Society for Clinical 

Pathology  

Çoğu preoperatif testlerin (tipik olarak TKS, PT, 

PTT, temel metabolik panel, TİT)  elektif cerrahi 

hastalarında yapılması normaldir. Bulgular test 

edilen hastaların %3‟ünden daha azında yönetimi 

etkiler. Hemen hemen tüm olgularda, anormal test 

tanımlanıp tanımlanmadığına bakılmaksızın, elektif 

cerrahi geçiren klinik olarak stabil kişilerde olumsuz 

olay gözlenmez. Preoperatif testler semptomatik 

hastalarda ve hastanın cerrahi riskini 

tabakalandırmayı sağlayan tanısal testler için risk 

etmenleri olan kişilerde uygundur.    

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  

Cerrahi 
Ayaktan takip edilen hastalar 

için öykü ve FM’de bir özellik 

yoksa yatıştan ya da preop 

Ayaktan takip edilen hastalarda, öykü ya da FM 

bulgularının işaret ettiği spesifik bir neden yoksa 

rutin yatış ya da preop. Akciğer grafisi çekilmesi 

önerilmiyor. Bu tür görüntülerin sadece %2‟si 

ACR Uygunluk 
kriterleri  
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 akciğer grafisinden kaçının.  

 

Amerikan College of Physicians  

Amerikan College of Radiology 

Amerikan College of Surgeons  

yönetimde değişikliğe yol açar. Akciğer grafisi 

çektirmek, akut kardiyopulmoner hastalıktan 

şüpheleniliyorsa ya da 6 ay içinde akciğer grafisi 

çektirmeyen 70 yaşın üzerindeki hastalarda kronik 

stabil kardiyopulmoner hastalık öyküsü varsa 

mantıklıdır.  

Cerrahi,  

Kardiyovasküler 

Kardiyak öyküsü olmayan ve 

fonksiyonel durumu iyi olan 

hastalarda kalp dışı torasik 

cerrahi öncesi preop stres testi 

yapılmasına gerek yoktur.  

 

Society of Thoracic Surgeons  

 

Fonksiyonel durumun perioperatif ve uzun erimli 

kardiyak olayların prediksiyonu için güvenilir 

olduğu gösterilmiştir. Fonksiyonel durumu yüksek 

asemptomatik hastalarda preop stres testi yönetimi 

nadiren değiştirir. Bu nedenle planlanmış 

cerrahilerin stres test yapılmadan yapılması 

uygundur. Preoperatif stres testi, iskemik kalp 

hastalığı, kalp yetersizliği, serebrovasküler hastalık, 

DM ya da PAH‟nın öykü, semptom ve bulguları 

gibi kardiyak komplikasyon için önemli risk 

etmenleri olan hastalar için saklanmalıdır. 

Fonksiyonel durumu düşük olan hastalardaki 

inaktivite önemli kardiyak hastalığı 

maskeleyebileceğinden bu hastalarda preop 

kardiyak testler yapmak uygun olabilir.  

ACC/AHA, ESC 
rehberleri 
 

Cerrahi  

Kardiyovasküler 

Düşük riskli cerrahi girişim 

geçirecek hastalarda 

kardiyovasküler stres testinden 

kaçının.  

 

Society for Vascular Medicine  

Düşük riskli cerrahi geçirecek hastalarda preoperatif 

stres testi tedaviyi ya da karar almayı değiştirmez. 

ACC/AHA 
rehberleri  

Cerrahi,  

Kardiyovasküler 

Kalp hastalığı öyküsü ve 

semptomları olmayan hastaların 

pre ve perioperatif 

değerlendirmelerinde 

ekokardiyogram yapmaktan 

kaçının.  

 

Amerikan Society of 

Echocardiography  

Perioperatif eko kardiyovasküler hastalığın 

semptom ya da bulgularını netleştirmek için ya da 

anormal kalp testlerini araştırmak için yapılır. Sol 

ventriküler istirahat fonksiyonu perioperatif iskemik 

olayların tutarlı prediktörü değildir. Hatta azalmış 

sol ventrikül sistolik fonksiyonu perioperatif 

kardiyak olaylar için zayıf prediktif değere sahiptir.  

ACC/AHA 
rehberleri  

Cerrahi,  

Kardiyovasküler 

Herhangi bir cerrahi girişim için 

preop değerlendirmede, 

hastanın riskine bakılmaksızın 

koroner arter kalsiyum 

skorlaması istemeyin.  

 

Society of Cardiovascular 

Preop ortamlardaki bireylerde koroner arter 

kalsiyum skorlamasının tanısal ve pronostik 

değerini destekleyen kanıt yoktur. Bu uygulama 

maliyete katkı yapar ve profesyonel rehberlere 

dayalı değerlendirmeleri karıştırır.  

ACC/AHA 
rehberleri  
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Computed Tomography  

Cerrahi,  

Kardiyovasküler 

Semptomlar ya da diğer yüksek 

risk kriterleri yokluğunda 

kardiyak cerrahi öncesinde 

karotit arter hastalığının rutin 

değerlendirilmesine başlamayın.  

 

Society of Thoracic Surgeons  

 

Çalışmalar, kardiyak cerrahi geçiren hastalarda 

asemptomatik karotid arter hastalığının varlığının 

yüksek riskli hasta subgruplarından daha fazla preop 

taranmasını doğrulamamaktadır. Semptomlu karotid 

stenozu (inme ya da GİA) kardiyovasküler olay için 

bilinen risktir ve preop test için uygundur. Yüksek 

riskli hastalar: bu kişilerde asemptomatik karotid 

stenozu oranının yüksekliği nedeniyle sol ana 

koroner arter hastalığı, PAH, HT, sigara içme, DM 

ve 65 yaşın üzerinde olan kişilerdir.  Karotid 

üfürümü olması kardiyak cerrahiden sonra artmış 

inme riski ile eş değildir.  

Karotid stenozu olan hastalar kardiyak cerrahi 

sonrası daha yüksek serebrovasküler komplikasyon 

oranına sahiptir; ancak, profilaktif ya da eş zamanlı 

karotid cerrahisinin asemptomatik hastalarda 

komplikasyon oranını azalttığına dair kanıt yoktur. 

Tartışmalı olmakla birlikte, karotid cerrahisinin ve 

kardiyak cerrahinin birbirine eklenmiş riski hem 

ayrı ayrı, hem de birlikte, asemptomatik hastalarda 

yarardan daha fazla olabilir.  

ACC/AHA 
rehberleri  

Cerrahi,  

Pulmoner Tıp  

Respiratuar semptomlar yoksa 

kardiyak cerrahiden önce 

solunum fonksiyon testlerinin 

yapılmasına gerek yoktur.  

 

Society of Thoracic Surgeons  

Solunum fonksiyon testleri kardiyak cerrahinin 

riskini saptamada yardımcı olabilir, ancak, 

pulmoner hastalığı olmayan hastalar bu testlerden 

yarar sağlamayacaklardır ve yapılması önerilmez.   

Doğası respiratuar olan kardiyak hastalığa atfedilen 

semptomlar SFT ile daha iyi karekterize edilebilir.  

Uzman 
konsensusu 

Cerrahi  

 

Düşük riskli cerrahi girişimlerden 

önce rutin preop testleri 

yapmayın.  

 

Society of General Internal 

Medicine  

Tüm cerrahi girişimlerden önce preop 

değerlendirme yapılması beklenir. Bu 

değerlendirme uygun olarak yönlendirilmiş ve 

yeterli kapsamlı öykü, FM ve bazı olgularda, cerrahi 

riskini değerlendirme ve yönetmeye yardım edecek 

laboratuar testlerini ve diğer testleri içerir. Ancak, 

katarakt operasyonu gibi düşük riskli cerrahi 

girişimler için testler yapılması gereksiz gecikmeye 

ve kaçınılabilir önemli maliyete neden olur ve 

elenmelidir.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı  

 

Cerrahi,  

Enfeksiyon 

Hastalıkları 

Hasta ya da sağlık çalışanının 

rahatlığı için periferik olarak 

yerleştirilen santral kateter 

yerleştirmeyin ya da yerinde 

bırakmayın.  

 

Society of General Internal 

Periferik olarak yerleştirilen santral kateterler 

çağdaş tıbbi uygulamada sıklıkla kullanılan 

aletlerdir. Maliyeti 2 kat artırırlar ve potansiyel 

olarak ölümcül komplikasyonlara neden olabilirler. 

Bu komplikasyonların bilinen klinik ve ekonomik 

sonuçları nedeniyle, periferik olarak yerleştirilen 

santral kateterlerin yerleştirilmesi kabul edilebilir 

endikasyonlarla sınırlı tutulmalıdır. (Uzun süreli IV 

antibiyotik, total parenteral beslenme, kemoterapi ve 

sık kan alınması gereken durumlar).  

Sistematik 
derleme ve 
metaanaliz 
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Medicine  Periferik olarak yerleştirilen santral kateterler 

kullanılmasını gerektiren endikasyonlar bittiğinde 

derhal çıkarılmalıdır.  

Cerrahi  

 

Düşük riskli cerrahi girişim 

geçirecek önemli sistemik 

hastalığı olmayan hastalarda, 

kan kaybı olmayacaksa ya da 

minimal olacaksa temel 

laboratuvar testlerini (TKS; 

metabolik panel, koagülasyon 

testleri) yapmayın.   

 

Amerikan Society of 

Anesthesiologists  

Diğer yönlerden sağlıklı hastalarda düşük riskli 

cerrahi girişim öncesi laboratuar testleri yapmanın 

hastalık saptamada çok az değeri vardır.  Kanıtlar 

hedeflenmiş öykü ve FM‟nin girişim öncesi 

laboratuar testleri yapılmasının gerekip 

gerekmediğini saptayacağını ileri sürer. 2003 

ASA‟dan geçerli öneriye göre çocuk doğurma 

çağındaki tüm kadınlara gebelik testi istenmelidir.   

 Bazı kurumlar bunun hasta tarafından 

reddedilebileceğini kabul eder. Bu nedenle hastaya 

gebelik sırasında anestetiklerin riskinin açıklanması 

ve yazılı onay alınması gerekir.    

ASA rehberleri  
 

Cerrahi 
Uygun endikasyon yoksa volüm 

resusitasyonu için rutin olarak 

kolloid sıvılar (dextran, albumin) 

vermeyin. 

 

Amerikan Society of 

Anesthesiologists  

Kolloidlerle resusitasyonun kristalloidlerle 

karşılaştırıldığında ölüm riskini azalttığına dair 

çoklu RKÇ‟dan, yeni derleme ve meta-analiz kanıtı 

yoktur. Kolloidler yaşamda kalışa yarar sağlamaz ve 

kristalloidlerden önemli oranda daha pahalıdır. Bu 

nedenle klinik uygulamada sürekli rutin kullanımları 

sorgulanmaktadır. Bazı popülasyonlarda kolloid 

kullanımına dair yeni periop veriler tartışmalıdır.  

Sistematik 
derlemelerin 
Cochrane veri 
tabanı 

Cerrahi, 

Enfeksiyon 

Hastalıkları 

Cerrahi yarada topikal 

antibiyotikleri rutin olarak 

kullanmayın.  

 

Amerikan Academy of 

Dermatology  

Temiz cerrahi yaralarda topikal antibiyotiklerin 

kullanımının infeksiyon oranını azaltmadığı 

gösterilmiştir. Topikal antibiyotikler açık yaraları 

agrave edebilir, normal yara iyileşme sürecini 

engelleyebilir. Bu ortamda topikal antibiyotik 

kullanıldığında önemli kontak dermatit gelişme riski 

vardır.  

Sadece enfeksiyon semptomu gösteren yaralarda 

uygun antibiyotik tedavisi verilmelidir.   

RKÇ 

Cerrahi, 

Kardiyovasküler 

Düşük ya da orta riskli kalp dışı 

cerrahi girişim geçirecek 

hastalarda preop değerlendirme 

olarak kardiyak görüntüleme 

yapmayın.  

 

Amerikan Society of Nuclear 

Cardiology  

Düşük riskli kalp dışı cerrahi girişim geçirecek 

hastalar için ya da kardiyak semptomları ya da 

klinik risk etmenleri olmayan orta dereceli kalp dışı 

cerrahi girişim geçirecek hastalar için invazif 

olmayan testler yararsızdır. Bu tip testler hastanın 

klinik yönetimini ya da sonuçlarını değiştirmez; 

maliyet artışına neden olur. Bu nedenle kardiyak 

semptomları ve klinik risk etmenleri olmayan ya da 

işlevsel kapasitesi orta-iyi olan kişilerde kalp dışı 

cerrahi riski değerlendirmek için kardiyak 

görüntüleme girişimleri yapılması uygun değildir.  

ACC/AHA 
rehberleri  
 

Cerrahi,  
Düşük riskli kalp dışı cerrahi 

girişim geçirecek hastalarda 

preop değerlendirme olarak stres 

Stres testi yapmanın düşük riskli cerrahi geçirecek 

kişilerde yararlı olmadığı gösterilmiştir. Bu nedenle 

bu hastalarda stres kardiyovasküler MR sonuçları 

ACC/AHA 
rehberleri  
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Kardiyovasküler  kardiyovasküler MR yapmayın.  

 

Society for Cardiovascular 

Magnetic Resonance  

iyileştirmeyecek, maliyeti artıracaktır.   

Üroloji  

Pediatri  

Kriptorşidizmli erkek çocuklara 

USG yapmayın. 

  

Amerikan Urological Association  

USG‟nin fizik muayene ile hissedilemeyen 

testislerin lokalizasyonunu saptamada zayıf tanısal 

performansa sahip olduğu bulunmuştur. USG 

testisleri saptamada her zaman başarılı olamadığı 

için testislerin yerini saptama için kullanılması 

uygun değildir. Ek olarak USG sonuçları çevreleyen 

doku varlığı ve batında barsak gazı varlığı ile 

komplike olabilir.  

Sistematik 
derleme ve 
metaanaliz 
 

Üroloji  

 

Testosteron düzeyleri normal 

olan erektil disfonksiyonlu (ED) 

erkeklerde testosteron reçete 

etmeyin.  

  

Amerikan Urological Association  

Testosteron tedavisinin cinsel ilgiyi artırdığı 

gösterilmiştir ancak ED üzerine önemli etkisi 

yoktur. Çalışmalardan elde edilen bilgi testosteron 

düzeyleri normal olan ED‟lu erkeklerin tedavisinde 

testosteronun etkisini tam olarak değerlendirmek 

için yetersizdir.  

AUA rehberleri  
 

Üroloji 
BPH olan erkeklerde kreatinin ya 

da üst İY görüntüleme 

istemeyin.   

 

Amerikan Urological Association  

İlk değerlendirmede sadece alt üriner yol 

semptomları gösterilmişse, semptomlar hasta için 

can sıkıcı olacak kadar önemli değilse, hasta tedavi 

istemiyorsa ileri tetkik önerilmemektedir. Bu 

hastaların durumlarına bağlı olarak gelecekte önemli 

sağlık sorunları yaşama olasılıkları azdır ve 

gerektiğinde tekrar değerlendirilebilirler.   

Semptomlar ek tedavi isteyecek kadar hastanın 

canını sıkmaya başlarsa sıklıkla hekimi ile konuşur. 

Hastanın tedavi gereksinimini değerlendirmek için 

bir başka araç semptomları değerlendirmek için 

valide edilmiş ankettir.  

Ör. International Prostate Symptom Scale‟sını 

tamamlayan hastanın semptom skoru 8 ya da daha 

fazla ise klinik olarak can sıkıcı olduğu düşünülür.   

AUA rehberleri  
 

Üroloji 
Başka semptomları olmayan 

hastalarda PSA yüksekliğini 

antibiyotikle tedavi etmeyin.  

 

Amerikan Urological Association  

Önceleri yüksek PSA‟yı azaltmak için bir 

antibiyotik kürü önerilmekteydi. Ancak 

antibiyotiklerin gerçekten PSA düzeylerini 

azalttığına dair bir klinik çalışma yoktur. Ayrıca 

PSA‟da azalma prostat kanseri olmadığını 

göstermez. PSA‟da azalmayı takiben biyopsiyi 

ertelemenin etkilerine dair mevcut bilgi yoktur.  

RKÇ 

Üroloji 
Kritik olarak hasta olmayan 

kişilerde inkontinans, rahatlık ya 

da idrar çıkışını izlemek için 

üriner kateter yerleştirmeyin ya 

Kateterle ilişkili İYE sık görülür.  Geçerli 

endikasyon olmadan inkontinans ya da rahatlık için 

üriner kateter kullanımı ya da optimal sürenin 

aşılması enfeksiyon olasılığını artırır ve sıklıkla 

daha yüksek morbidite, mortalite ve sağlık bakım 

IDSA rehberleri, 
Joint 
Commission  
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da yerleştirilmişse yerinde 

bırakmayın.  Diürezi dizlemek 

için kilo takibini kullanın. 

Üriner kateter için kabul edilebilir 

endikasyonlar:  

 Kritik hastalık 

 Obstrüksiyon 

 Hospis 

 Perioperatif olarak ürolojik girişimler 

için 2 günden az süreyle  

 

Society of Hospital Medicine 

(Adult)  

maliyeti ile ilişkilidir.  Yayınlanmış rehberler 

hastaneler ve uzun süreli bakım kurumlarının 

önerilen kateter uygulama için prosedürler ve 

politikalar geliştirmeleri, sürdürmelerini önerir.     

 

Üroloji,  

Onkoloji 

Aktif sürveyansı tartışmadan 

düşük riskli prostat kanserinin 

yönetimine başlamayın.  

 

Amerikan Society for Radiation 

Oncology  

Prostat kanserli hastalar pek çok mantıklı yönetim 

seçeneklerine sahiptir. Bunlar uygun hastalarda 

tedavisiz konservatif izlem kadar cerrahi ve 

radyoterapiyi içerir.  Hasta ile hekim arasında 

paylaşılmış karar alma tedaviyle hasta hedeflerini 

daha iyi belirlemeye ve daha etkili bakım sunmaya 

neden olur. Amerikan Radyasyon Onkolojisi 

derneği prostat kanseri ve pek çok diğer kanser 

tipleri ile ilişkili hastaya yönelmiş karar yardımcıları 

yayınlamıştır. Bu tip enstrümanlar seçimleri 

konusunda güvence için ve tedaviye uyumu 

iyileştirmek için hastalara verilebilir.   

Sistematik 
derleme 

 


